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Jokaisessa kylässä ja yhdistyksessä kaikki yhteisten 
asioiden hoitaminen, tekeminen ja välittäminen lähte-
vät yhdestä ihmisestä – hänen suhteestaan ympäris-
töönsä ja lähimmäisiinsä. Lisäkseni varmasti monelle 
meistä suurena esimerkkinä ennakkoluulottomasta 
suhtautumisesta uusiin ihmisiin ja asioihin, naapu-
reista ja kauimmaisestakin kyläläisestä välittämisestä 
sekä aktiivisesta osallistumisesta on hiljainen kylävai-
kuttaja ja tiennäyttäjä, joka lähti taivaan kotiin pääsi-
äisen jälkeen. 

Hän on Granin Helvi eli Helvi Tynninen.  Hänen mu-
kanaan ystävyyden lisäksi lähti leiväntekotaitoa, kä-
sityöperinnettä, luovuutta, vanhojen lastenlaulujen ja 
hengellisten sävelmien sanoja, luontevaa naapuriin 
poikkeamista ja kiitollista iloa elämästä. Me kaikki, 
jotka Helvin tunsimme, voimme omalta osaltamme 
jatkaa hänen esimerkkiään, kuinka toimitaan yli kyli-
en rajojen hyvässä yhteishengessä ja tuetaan toinen 
toistamme.

Edessä olevan kesän aikana kannattaa levollisten 
päivien lomassa käydä kyliemme tapahtumissa, ke-
sätorilla, Valijärvellä vaikkapa melomassa ja monissa 
latotansseissamme pyörähtämässä. 

Lämpimästi toimeliaisuudesta kiittäen toivotan iloista 
kesää kaikille!

Pirjo Poutanen
puheenjohtaja
Koijärven alueen kylät ry

Taasen olemme keväänkorvalla, joka on ollut aika kolea, 
ja yöt kylmiä.

Onneksi ihmisillä on lämmin sydän, sen huomaa jo 
siitä, että talkoita on taas tehty ja omaa aikaa on an-
nettu kylälle. Yhteisessä rintamassa olimme uutta kou-
lua Pohjois-Forssaan hommaamassa, vaikka se välillä 
tuntuikin vain haaveelta. Mukavaa on muistella kuinka 
tytöt huutelivat megafooniin ja loivat uskoa joka kylälle. 
Hienon tuloksen saivatkin aikaan ja kaikki muutkin muis-
tavat mielenosoituksen ja vanhana muistelevat sitä.

Voimme olla taas iloisia kylien nuorista jotka ovat pär-
jänneet hienosti erilaisissa kilpailuissa, tällä kertaa muodin 
ja mallimaailman tuulissa ja matematiikassa, HIENOA.

Tänä vuonna siivosimme hieman aikaisemmin ky-
länraittia ja siistiä tuli. Talvella paistelimme makkaraa 
joulupukkia odotellessa Joulunavauksessa. Keväällä 
kävimme Viholaisen laavulla ihailemassa kuutamoa ja 
juomassa hyvät kahvit.

Kesätoritkin jatkuvat kiitos siitä Irmelille. Valijärvellä 
laulellaan taasen kesällä ja talkoitakin pidetään. Teatte-
riin lähdetään katsomaan Matti ja Teppo - musikaalia.

Oma kevääni alkoi siitä, kun lehmät kirmasivat laitu-
melle jo huhtikuun puolella. Lehmät olivat oikein iloisia 
ja onnellisia, vauhti oli kovaa ja hännät korkealla.

Tervehdys KOJOLTA

Kirjoitan omaa puheenjohtajan palstaani äitienpäivän 
iltana luonnon ollessa heräämässä vihreään loistoonsa 
ja ilman tuoksuessa raikkaana sateen jäljiltä. Mennyt tal-
vi oli jälleen erikoislaatuinen ja kevät tuli aikaisin, mutta 
sen eteneminen ikään kuin pysähtyi pariksi viikoksi. 

Tätä kirjoittaessa muistelen samalla kulunutta vuotta 
ja sitä, mitä ollaan taas saatu aikaan. Saamme olla yl-
peitä uudistetusta kylätalostamme, jonka remontti hank-
keena loppui vuoden lopussa. Kiitän sydämestäni kaik-
kia talkoissa olleita, lahjoittajia, kunnan viranhaltijoita, 
urakoitsijoita, LounaPlussan väkeä, Agrotilit Oy:tä sekä 
kaikkia kyläläisiä. Jatkamme työtämme pienimuotoisina 
talkoina varastotilan ulkovuorauksen parissa ja kerhoti-
lojen rakentamisessa. Kaikki ovat tervetulleita silloinkin, 
onhan mottomme ”Tehrään itte!”

Olemme myös palkanneet tiimiimme projektityönte-
kijän; Veli-Pekka Mäntyvaara aloitti huhtikuun alussa 
keräämään tietoja Matkun taloista ja muista rakennuk-
sista. Hän on ammattilainen kuvaamaan ja tallentamaan 
tiedot niin, että joskus voimme julkaista niiden pohjalta 
kirjan. Projektin tarkoitus on löytää keinot ja tavat saa-
da asuinympäristöstämme viihtyisämpi ja kauniimpi. 
ProAgriasta maisemasuunnittelija Auli Hirvonen on mu-
kana hankkeessa, samoin kuin Pertti Kokkinen ja Tuula 
Kallioinen. Heillä on jo aikaisempaa kokemusta Matkun 
kylän raitilta, joten luotamme heidän ammattitaitoonsa. 

Suurin rooli on kuitenkin meillä kyläläisillä, mikään ei 
muutu, jos emme aikuisten oikeesti halua niin. Projek-

Keväiset terveiset MATKUSTA

Mukavaa kesää kaikille toivottaen,
Kojon kyläyhdistyksen pj
Leila Virtaranta

Muistakaahan pitää hännät korkealla!

tista tulee varmaankin vuosien pituinen, mutta pienistä 
puroista syntyy isot joet. Kaikki voivat osaltaan tehdä 
jotakin.

Toivottavasti myös nuoriso osallistuu linja-autopysäkki-
en kunnostamistalkoisiin 28.6., sillä onhan sääli, että ne 
ovat jatkuvan ilkivallan ja roskaamisen kohteina. Niiden 
hoidosta saatu korvaus ei riitä niiden kunnossapitoon pu-
humattakaan mieliharmista, jota ilkivalta aiheuttaa.

Kesällä kylätalolla on töissä myös kaksi oman kylän 
nuorta paikallisen Lounasmaan Osuuspankin myöntä-
mällä tuella. Hienoa! 

Osallistukaa koko alueen tapahtumiin, käykää sauno-
massa Valijärvellä, tulkaa talkoisiin ja nauttikaa kesästä, 
se kun on niin lyhyt!

Riikka Viljanen
Matkun kyläyhdistyksen pj.

Pääkirjoitus Kyläyhdistykset

Suomalaisessa kylätoiminnassa hyvän kyläyhteisön 
tunnusmerkeiksi ovat kiteytyneet toiminnan suunni-
telmallisuus, pitkäjänteisyys ja uutta luova tekeminen 
sekä tulevaisuuteen suuntautuminen. Käytännössä 
nämä tunnusmerkit näkyvät laaja-alaisessa kylän ke-
hittämisessä, palvelujen järjestämisessä, yhteistyön 
tekemisessä ja avoimessa tiedottamisessa.

Tällaisilla perusteluilla olen juuri saanut olla valitse-
massa vuoden 2014 hämäläistä kylää. Hyvillä mielin 
olen samaan aikaan ajatellut Koijärven alueen eri ky-
lien toimintaa: koijärveläinen tekeminen täyttää miltei 
jokaisen kyläyhdistyksemme osalta nämä valtakun-
nalliset kriteerit. Jälleen kerran myönteisenä todis-
tuksena elävästä yhteisöllisyydestä on myös tämän 
vuoden Kylähullu-lehti. 

Uhka Koijärven koulun rakentamisen peruuntumises-
ta väritti koko viime kesän tunnelmia. Kaupunginhalli-
tus päätti elokuussa jatkaa koulun rakentamista – kii-
tos alueemme päättäjien peräänantamattomuuden ja 
mielenilmauksineen lähes kansanliikkeeksi nousseen 
koulun puolustuksen.  Koskettavinta meidän koijär-
veläisten kannalta lienee ollut saamamme laaja kan-
nustus ja tuki, joka konkretisoituu tulevina kuukausi-
na muun muassa talkootyönä. Yhteisöllisyydellä ei 
ole rajoja.

Koijärven koulu muistuttaa meitä pitkäjänteisyydestä 
ja tulevaisuuteen suuntautumisesta ja samalla yhtei-
sestä tekemisestä ja avoimesta tiedottamisesta, jotka 
ovat myös uuden Koijärven koulun ja päiväkodin kan-
natusyhdistyksen toiminnan kulmakiviä.

Kakry eli Koijärven alueen kylät ry. on tätä vuotta kos-
kevissa suunnitelmissaan päättänyt aloittaa laajan 
turvallisuuskartoituksen, jonka avulla kerätään tietoa 
turvallisuussuunnitelman laatimisen pohjaksi. Kar-
toitus koskee kaikkia meitä täällä asuvia. Toteutusta 
varten olemme luomassa yhteistyötä eri viranomais-
ten kanssa.

Huomaattehan, että osayleiskaava koulun läheisyy-
teen on myös kaupungin valmistelussa, mitä varten 
paitsi toivotaan alueen asukkailta ideoita kylän kehit-
tämiseen, kysytään myös tärkeinä pitämiämme arvo-
ja. Nyt on siis tarjolla tulevaisuuteen vaikuttamisen 
paikka. 

Olemme tänä keväänä muistelleet Koijärvi-liikkeen 
syntyyn 35 vuotta sitten johtaneita tapahtumia ja 
kerranneet niiden laaja-alaisia vaikutuksia koko suo-
malaiseen yhteiskuntaan. Koijärvi-näyttelyyn tutustu-
massa kävi yli kaksisataa henkilöä, joukossa myös 
puolet alakoululaisistamme. Yhteistoiminta osattiin jo 
tuolloin.

Yhteistyössä on tulevaisuus
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Teksti Ritva Pulli, Kuva Anne Kettunen

Teksti Anne Kettunen, Kuva Tomi Helin

Kyläyhdistykset

Se tuli taasen, nyt aikaisemmin kuin viimevuonna. Antoi 
toivoa ja mahdollisuuksia, mutta piti jännityksessä. Mut-
ta kevät tuli. Ja tänäkin vuonna, onneksi, saamme lau-
laa Suvivirren. Ja kesä tulee...

Vuosi ja Peräjoen tapahtumat ovat pyörineet enem-
män ja vähemmän kylätalon remontin ympärillä. Ehdit-
tiin sentään viettää mukava jouluinen lauluilta, pikkujou-
luaikaan. 

Kesä tuo taas tanssit ja saamme pitää ne ihanassa 
paikassa toisen kerran peräkkäin, kiitos. Tervetuloa siis 
Säilöntielle tanssimaan ja laulamaan!

Auringon kanssa kilpaa loistaa nyt maalattu kyläta-
lomme. Sitä on uudistettu sisältä ja ulkoa. Suuri kiitos 
kaikille talkoisiin osallistuneille. Syksyllä vietämme talon 
syntymäpäiväjuhlaa, johon toivomme suurta osallistuja-
määrää.

Peräjoen kylätoimikunta saa myös uuden puheenjoh-
tajan. Aikani on nyt keskittyä ns. omiin nurkkiin.

PERÄJOEN terveiset
KIITÄN saamastani luottamuksesta, tuesta, kannustuk-
sesta ja ystävällisyydestä.

Hyvää kesää! 
Toivottaa Mervi Nieminen 
Peräjoen kylätoimikunta ry pj 

Olen asunut Vuoltussa vuoden päivät, ja olen viihtynyt 
erittäin hyvin. Asumisviihtyvyyteeni vaikuttavat suuresti 
mukavat ihmiset ja kyläyhdistystoiminta. Ilman kylätoi-
mintaa en olisi päässyt niin nopeasti tietoiseksi kyläni 
asioista ja päässyt jutulle niin monen asukkaan kanssa. 
Suosittelenkin lämpimästi harkitsemaan kyläyhdistystoi-
mintaa, jos sellaiseen harrastukseen on mielenkiintoa ja 
aikaa.

Olen kuunnellut ikäihmisten muisteluita entisajan tal-
koohengestä. Silloin ennen tehtiin aikaa ja vaivaa sääs-
tämättä kaikkea mitä tarvittiin yhteisöllisyyden ja kylän 
toimintojen vuoksi. 

Nykyäänkin kyläläisten tärkeinä pitämiä asioita ovat 
muun muassa kylien viihtyvyys, lähipalvelut, tapahtumat 
ja vaikkapa kuulumisten vaihto naapureiden kanssa. 
Ihminen voi hyvin kun on auttavaisia ja läheisiä ihmisiä 
ympärillä. Kylillä asuu nyttemmin vähemmän ihmisiä, 
mutta pienikin ryhmä voi saada paljon aikaan. Talkoo-
työllä voimme parhaassa tapauksessa järjestää ja yllä-
pitää kaivattuja palveluita tai tapahtumia.

Mikä merkitys kyläyhdistyksillä on? Yleisesti ajatellen 
kyläyhdistykset järjestävät kylän juhlia ja kerhoja sekä 
pitävät yllä toiminnan paikkoja, kuten latuja ja kylätaloja. 
Hienosti sanottuna kylätoiminnan perustana on paikalli-
seen identiteettiin ja palveluihin liittyvät toiminnot. Käy-
tännössä talkoilla luodaan puitteita, jotta meillä kaikilla 
olisi mukavampaa asua ja elää kylissä. Kaikkeen ei par-
hainkaan kyläyhdistys kykene. Maaltamuutto, koulujen 
sulkemiset ja palvelujen loppumiset ovat kovia mahtivoi-
mia hiljentämään kylänraitteja. 

Koijärven alueen kylillä ei hevin luovuteta.  Täällä 
suunnitellaan, luodaan, kehitetään sekä tarvittaessa 
nostetaan metakkaa meidän yhteisten asioiden puoles-
ta. 

Hyvä asia on Forssan kaupungin virittelemä yhteistyö 
kyläyhdistysten kanssa. Tässäkin kylien yhteinen puhal-
taminen samaan hiileen kannattaa.

Kyläläiset ovat automaattisesti kyläyhdistyksensä jä-
seniä. Halutessaan tapahtumiin voi osallistua, ostaa 
kahvikupposen tukeakseen toimintaa tahi jopa ilmoittau-
tua seuraaviin talkoisiin. 

Vuoltun Kyläyhdistys järjestää muun muassa kesäiset 
latotanssit Peräjoen kylätoimikunnan kanssa sekä vuol-
tulaisille pidetään oma Valijärvipäivä uiden ja saunoen. 

Olen uusi Vuoltun kyläyhdistyksen pj, ja kyläyhdistys 
on kiinnostunut tietämään millaisia tapahtumia kyläläiset 
tahtoisivat. 

Kaunista kesää kaikille 
toivottaen, 
Anne Kettunen
Vuoltun 
kyläyhdistyksen pj

Terveiset VUOLTUSTA!
Kylällä tapahtuu

Olemme saaneet nauttia vuosikausia Koijärven alueen 
kylien kesätorista Irmeli Vinnikaisen maatilan porkka-
nahallissa Saviniemen kylässä. Tämän vuoden kesään 
tulee kuitenkin uudistuksia, jotka tekevät toritoiminnan 
mahdolliseksi edelleen. Mennyt vuosi on koetellut Irmelin 
elinkeinoasioita sen verran, ettei hänellä ollut vielä hetki 
sitten mahdollisuutta luvata hallia torikäyttöön. Koijärveltä 
ei myöskään hevin löydy korvaavaa katettua myyntialuet-
ta, joka vastaisi asiakkaiden ja myyjien toiveita.

Koijärven Alueen Kylät ry on onneksi saanut sovit-
tua Irmelin kanssa, että vuorollaan kahvilaa pitävät yh-
distykset osallistuvat myös hallin siivoukseen ennen 

KesätorillaUudistuksia 
Koijärveläisten

Toriväkeä monesta kylästä Irmelin ja Martta-äidin 
ympärillä.

ja jälkeen toriajan. Kahvilanpitäjät saavat edelleen itse 
vastata toritapahtuman muusta ohjelmasta. Toinen suuri 
muutos on toriajan siirto perjantaista keskiviikkoon, min-
kä odotetaan tuovan myös uudenlaista eloa torille. Ke-
säviikonloppuisin kun on runsaasti muitakin tapahtumia 
kilpailemassa ihmisten kiinnostuksesta.

Aikanaan Martta Revon eli Irmelin äidin aloitteesta 
syntynyt idea kesätorin pitämisestä tyttären perheen 
tilan porkkanahallissa on jatkunut jo 17 kesää. Martta 
Repo toimi alusta saakka ahkerasti tyttärensä rinnalla. 
Molemmat ovat kertoneet, että järjestely oli sopiva tilan-
pidon ja Irmelin lastenkin kannalta. Nyt pojat ovat kas-
vaneet isoiksi, ja on aika ajatella tilan uudenlaista tule-
vaisuutta. 

Koijärven alueen kesätori Vinnikaisen tilalla on ol-
lut virkistävä kokoontumispaikka lähikylienkin väelle, 
kesäasujille ja ohikulkijoille. Myyntipaikan tarjoaminen 
kätevästi yhdistyksille ja yksityisille on tietysti myös 
hieno juttu. Torin jatkuvuutta voimme vahvistaa tulevan 
talven aikana miettimällä vaihtoehtoja paikan suhteen, 
jos nykyinen halli ei olisikaan aina käytettävissämme. 

Koijärven alueen kylien kesätori keskiviikkoisin 
18.6. alkaen kello 17.00–19.00 Vinnikaisen 
porkkanahallissa, Urjalantie 293. Toritapaamisiin!

Koijärven Alueen Kylät ry järjesti näyttelyn Koijärven 
tapahtumista Koijärvitalon saliin. Näyttely oli avoinna 
4.-13.5. Avajaispäivänä vieraskirjaan saatiin 85 nimeä – 
tämä on mahtava kävijämäärä. Myös muina päivinä kä-
vijöitä riitti. Näyttelyssä olleet Seppo Pessisen valokuvat 
KAKry lainasi Forssan museon kokoelmista. Näyttelyn 
toteutuksesta vastasi Tiina Leppämäki. Hienot näyttely-
telineet olivat peräisin puretusta ladosta.  Lavalla oli kat-
sottavana myös kuvasarja tapahtumista kertovista lehti-
leikkeistä ja pilapiirroksista.  Esitettävänä oli lisäksi Ville 
Koivisto Mitä kuuluu Koijärvi – dokumentti.

Näyttelyn tapahtumat juontavat vuoteen 1979, jol-
loin Koijärven ojitussuunnitelma aiheutti erimielisyyttä. 
Mukaan tuli luonnonsuojelulliset näkökulmat. Kiista sai 
medianäkyvyyttä. Luonnonsuojelijoita tuli paikan päälle 
rauhallisiin mielenosoituksiin. Tapahtumat poikivat oi-
keudenkäyntejä. Viimein päästiin päätökseen vedenkor-
keudesta. Korkeuden alentaminen on aiheuttanut kos-
teikon umpeen kasvamista. 

Koijärven tapahtumat 35v. 
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Kylällä tapahtuu

Koijärven alueen kylät olivat mukana Aistien-hankkees-
sa yhtenä kyläpilottina. Yhdessä haluttiin esitellä kyliä 
ja kertoa niiden menneisyydestä, esitellä nykyisyyttä ja 
miettiä tulevaisuutta.

Aistien-tiloista muodostuvalla historia-nykyhetki-tule-
vaisuus-polulla kokeiltiin myös, miten historian kautta 
kuljetaan pohtimaan kylien tulevaisuutta. Muuttuvas-
sa maailmassa on tärkeää tuntea omat juuret ja koti-
kylän historia on osa sitä. Vahva paikallinen yhteisö on 
kylien tulevaisuuden kannalta tärkeää. Osaamista ja 
tietoa kyläläisiltä löytyy laajasti, yhdessä toimimalle se 
saadaan paljon hienoja asioita aikaiseksi. 

Järjestäjänä olivat Hämeen Kylät ry, Koijärven Alueen 
Kylät ry, Kojon Kyläyhdistys ry, Kojon Nuorisoseura ry, 
Matkun Kyläyhdistys ry, Peräjoen Kylätoimikunta ry ja 
Vuoltun Kyläyhdistys ry. Aistien-tilat olivat avoinna Koi-
järvitalossa sekä Peräjoen ja Matkun kylätaloissa mar-
raskuussa 2013.

Kylien historian merkeissä järjestettiin kolme muis-
telutapaamista, jossa mukana oli iäkkäitä kyläläisiä 
Matkusta, Kojolta, Peräjoelta ja Vuollusta. Lisäksi kul-
takin kylältä haastateltiin uusia asukkaita kotiutumises-
ta ja viihtymisestä. Tapaamisten pohjalta koottiin tilaan 
materiaalia. Aistien-tiloissa oli kyläläinen isäntänä tai 
emäntänä jututtamassa kävijöitä. Koijärven koulun 5- ja 
6-luokkalaiset piirsivät Unelmieni kylä – aiheesta, näistä 
toteutettiin piirustusnäyttely tulevaisuusosioon. Purkami-
sissa ja pystytyksissä oli kyläläisiä auttamassa, yhteen-
sä mukana oli liki 30 kyläläistä.

Jokaiselle aistille jotakin

Tiloissa käytettiin paljon valokuvia. Perinteisten pape-
risten kuvien lisäksi tilan seiniin heijastettiin videotykillä 
kuvasarjoja. Valokuvia saatiin kyläläisiltä lainaksi ja niitä 
löydettiin kyläyhdistysten arkistoista.

Nykyhetkitilassa oli kuvia kylien eri tapahtumista ja 
kehittämishankkeista viimevuosien ajalta. Tulevaisuusti-
lassa oli esillä Hämeen Kylät ry:n tulevaisuustuvan ky-
lätoiminnan esimerkit -kuvasarja.Tunnelmaa loi taustalla 
soiva sikermä vanhoja iskelmiä.  

Kyläyhdistykset keksivät maisteluttaa kävijöitä ruis-
leipää erilaisilla mauilla. Tutusti sillin kera tai uutena 
makuelämyksenä suklaapäällysteellä. Kävijät pääsivät 
tuoksuttamaan tervaa, tervasaippuaa ja Kamferia histo-
ria-tilassa.

Esineistöä koottiin kultakin kylältä. Eniten esineitä ker-
tyi historiatilaan. Tavaroina olivat esimerkiksi putkiradio, 
tapettitehtaan tapettirullia, rullatehtaan puurullia, peru-
navakkoja, kahvimylly, keritsimet, lankapuhelin, vanhoja 
apteekin pikkupulloja ja reseptejä ja kirjottuja tekstiilejä.
Nykyhetkitilassa oli tavaroina matkapuhelin, mp3-soitin 
ja muuta nykyajan vempelettä vastaparina.

Tulevaisuus mietityttää

Tulevaisuustilassa oli tontti-ilmoituksiksi laadittuja Fors-
san kaupungin myytävänä olevia tontteja Kojolla ja 
Matkussa. Jotkut olivat sitä mieltä, että tontteja tulisi 

markkinoida enemmän. Uuden koulun tuleminen herätti 
positiivisia tulevaisuuden näkymiä, mutta se myös mieti-
tytti – houkuttaako se muuttajia? Onko koululaisia riittä-
västi myös jatkossa?

Jokainen kävijä sai jättää idean tai toiveen kylien ke-
hittämiseksi puuhun kiinnitettävään lehteen. Tämä ei oi-
kein aikuisia innostanut, mutta lapsia sitäkin enemmän. 

Käytössä oli Hämeen Kylät ry:n koottava teltta, josta 
saatiin seinärakennelmat. Sen lisäksi yksi vapaaehtoi-
nen rakensi kaksi puista lisätolppaa, jolla pystyttiin te-
kemään yksi ylimääräinen seinä tilaan verhotankojen 
avulla. Teltan vaaleisiin seinäkankaisiin heijastettiin pro-
jektorilla kuvia tai kiinnitettiin kuvia.

Aistien-tilassa herätti eniten kiinnostusta valokuvat, 
näiden pohjalta syntyikin erittäin paljon kysymyksiä ja 
keskusteluja. Jotkut saivat lisätietoa kylänsä historias-
ta jutellessaan muiden kävijöiden kanssa. Myös lasten 
osallistuminen ja käyminen Aistien-tilassa oli ilahdutta-
vaa. Lapsia mietitytti vanhat esineet – mitä niillä on teh-
ty. Aistien-tila yhdisti mukavasti eri-ikäisiä ja eri kylien 
asukkaita. Keskusteluissa virisi ideoita moniaistisuuden 
hyödyntämisestä jossain kylien tapahtumissa sekä toive 
Matkun historiikin laatimisesta.

Kiitos kaikille talkoolaisille, kävijöille, kyläyhdistyksille ja 
Nuorisoseuralle!

Lisää voi käydä lukemassa nettisivuilta 
www.koijarvenalueenkylat.fi. Siellä on luettavissa 
pilottiraportti sekä Muisteluita Koijärven alueen kylillä
ja Uusien asukkaiden mietteitä – vihkoset.

Aistien-tilassa muisteltiin ja katsottiin tulevaan

Teksti Heli Laurikainen, Hämeen Kylät ry ja Anne Kettunen, 
kuva ja kuvateksti Anne Kettunen

Teksti Elina Vinnikainen, kuva Irma Tokko

Kiinnitin koululaisten piirustuksia seinälleni ja muistelin 
Aistien-hankkeen antia. Lapset piirsivät paljolti samoja 
asioita kuin mitä aikuisten puheissa kuului: oma kylä on 
paras paikka. Mietteissä olivat tarvittavat palvelut, kylien 
vireys, kylämaiseman viihtyisyys - sellaisessa paikassa 
on hyvä asua ja elää.

Irma ja Hannu Tokon piha Peräjoella, kertoo että ollaan 
kokeneen viherpeukalon puutarhassa. Pihaan tultaessa 
rehevät alppiruusut ovat tulijaa vastassa. Irma on aina 
pitänyt puutarhatöistä. Hannu hankkii tarvikkeet ja Irma 
suunnittelee istutukset. Puutarhaa ei ole piirretty tai suun-
niteltu valmiiksi, vaan ideat syntyvät Irman mielessä.

Jasmiinin alla crocukset puhkeavat ensiksi kukkaan. 
Tulppaanit, narsissit ja keisarinpikarililjat aukeavat seu-
raavaksi.Kesäkukat Irma kasvattaa itse, esimerkiksi 
Zinnia, samettiruusu ja daaliat tuovat väriloistoa peren-
noiden joukkoon. Lajivalikoima on puutarhassa runsas. 
Angervoitakin on viittä eri lajia, joista japanin kelta-an-
gervo antaa upean värivivahteen puutarhaan. Köynnös-
ruusut verhoilevat muurin kivetyksiä. Syksyllä hortensiat 
ja lamoherukka tuovat puutarhaan ruskan värejä. Puu-
tarhassa on tilaa myös hyötytarhalle. Mansikka, vadel-
ma ja mustikat kasvavat omassa tarhassa. Myös hedel-
mäpuista löytyy luumu-, omena- ja päärynäpuu. 

Vuonna 2011 pihatoimikunta palkitsi Irman ja Hannun 
kiertopalkinnolla. Vuonna 2013 tuli haja-asutusalueen 
mestaripihapalkinto ja mestaripihalaatta. Irma ja Hannu 
ovat ensimmäisiä Koijärvellä, jotka on palkittu mestari-
pihalaatalla. Pihatoimikunnassa on edustaja joka kau-
punginosasta. Koijärven edustaja on Hannele Suvilam-
pi. Toimikunta valitsee parhaat pihat. Hannele toivoo 
kuitenkin yhteydenottoja häneenkin päin, jos pihasi on 
jäänyt huomioimatta.

Viime kesänä Tokon pihapiirissä oli latotanssit, ja 
lippuja myytiin noin 200. Tänä vuonna Tokon pihas-
sa pidetään latotanssit 28.6. ja jälleen saamme naut-
tia puutarhan kauneudesta, sillä KAIKKI MUU PAITSI 
PUUTARHANHOITO ON TURHAA.

Puutarha kuin OLOHUONE 
”Perustamalla puutarhan 
istuttaa samalla onnea”

Irma Tokon kauniissa puutarhassa tuoksuvat jälleen 
tänä kesänä jasmiinit, tulppaanit, narsissit…

Arto ja Heta Hyytiäisen Karotia Oy osti Vuollun entisen 
koulun pankilta vuonna 2009. He ryhtyivät heti remontoi-
maan rakennusta. Ennen ja jälkeen kaupanteon he teet-
tivät kuntotarkastuksia. Perusrakenne talossa oli hyvä. 

- Meillä oli tarve tehdä työntekijöillemme asumisvaih-
toehtoja. Meillä on jo pari passiivitaloa asuntoina. Kou-
lun sijainti on meille erinomainen, Arto kertoo.

Hyytiäiset tutkivat rakennuksen tarkkaan.
- Vain runko jäi jäljelle. Kaikki muu tehtiin uusiksi. 

Lämmitys, sisä- ja ulkopinnat, vesijohdot.
Sisätilat muutettiin nykyaikaisiksi asunnoiksi. Myös ul-

koa rakennus näyttää nyt erilaiselta.
- Halusimme muuttaa ulkoasua. Terassejahan ei en-

nen ollut. Väritys myös muuttui. Päivi Vuori toimi arkki-
tehtina ja Juha Torkkel päämestarina rakennustyössä.

Nimeksi Aurinkotalo?

Remontti sujui hyvin.
- Varasimme enemmän aikaa, mutta remontoiminen 

eteni suunnitelmien mukaan. Vielä on jäljellä varastoti-
lan ja ulkovaraston tekemistä, sanoo Arto.

Rakennuksessa on kuusi valmista asuntoa. Asukkaina 
suurin osa on Karotian työntekijöitä Virosta ja Latviasta. 

Rakennusta monet kutsuvat Vuollun entiseksi kouluk-
si. Pitäisiköhän nimi muuttaa, Heta miettii.

- Jotkut sanovat Aurinkotaloksi, koska aurinko paistaa 
siihen hyvin.

- Kun korkea kuusiaita kaadettiin pois, niin monet huo-
masivat koulun ”en tiennytkään että siellä oli sellainen”, 
naurahtaa Heta.

Teksti Anne Kettunen
Entinen Vuollun koulu monen kotina
Ei Arto pienenä poikana tahkotessaan Vuollun kansakoulua arvannut tykästyvänsä 
joskus siihen niin paljon, että ostaa sen itselleen.

Kylällä tapahtuu
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Koijärven koulun ja päiväkodin kan-
natusyhdistyksen tehtävänä on tukea 
Pohjois-Forssan alueen opetus- ja var-
haiskasvatustoimintaa. Yhdistys orga-
nisoi rakennusvaiheen talkootöitä ja 
kerää varoja koulun toiminnan tueksi. 
Yhdistys on myös tiiviissä yhteistyössä 
opettajien, oppilaiden ja vanhempien 
kanssa toteuttamassa kestävän kehi-
tyksen periaatetta.

Yhdistyksen sihteeri Tiina Leppä-
mäki kertoo yhdistyksen syntyneen 
aikamoisella vauhdilla.

- Painetta yhdistyksen perustami-
seen antoi tiukka tilanne kaupungin 
taholta ja uhka koulun rakentamisen 
peruuntumisesta. Tarvitsimme juridi-
sen kanavan organisoida mahdollisia 
toimenpiteitä, talkootöitä ja rahalii-
kennettä. Muutamassa päivässä pe-
rustimme yhdistyksen, vastaanotimme 
tuhansia talkootyötunteja ja lahjoi-
tuksia, järjestimme mielenilmauksen 
ja saimme pitää koulumme, muistelee 
Leppämäki.

- Olimme suorastaan sanattomia 
kyläläisten ja muidenkin avusta ja ak-
tiivisuudesta. Tuo sama into on kylillä 
edelleen. Sekä ihmisiä että koneita on 
runsaasti käytössä. Varsinkin soralah-
joitukset ovat olleet todella merkittä-
viä ja tarpeellisia, kiittelee yhdistyksen 
rahastonhoitaja Mikko Uusi-Heikkilä.

Kyläläisille jäi kaupungin urakas-
ta talkoilla tehtäväksi etelänpuolei-
nen leikki-, välitunti- ja pelipiha. 
Piha-alueelle on tarkoitus rakentaa 
pallokenttä, joka toimii talvisin luis-
telukenttänä, kori- ja lentopallokent-
tä, rinnekatsomo, oppilaskasvimaat ja 
talviliukumäki. Lisäksi töitä tehdään 
vielä pintamaan tasoittamiseksi sekä 
viherrakentamisen puitteissa. Työt on 
aloitettu toukokuussa isommasta pal-
lokentästä.

- Talkooporukan muonituksesta 
huolehtii joukko paikallisia maata-
lousnaisia. Nälkäisenä ei todellakaan 
tarvitse töitä paiskoa, Uusi-Heikkilä 
kehuu. 

Kannatusyhdistyksen rakennustoi-
mikunta on suunnitellut tarvittavat 

MEIDÄN KOULU

Koijärvelle on hyvää vauhtia nousemassa uusi, uljas koulurakennus. Koulun kohtalo 
oli pitkään hiuskarvan varassa, mutta kovalla tahdolla ja yhteishengellä saatiin ihmeitä 
aikaan. Yhteisöllisyys, ympäristön kunnioittaminen ja hyvät tavat ovat myös uuden 
koulun opetuksessa keskeisellä sijalla.

pihatyöt yhteistyössä kaupungin hen-
kilöiden ja koulurakennuksen pääura-
koitsijan kanssa.

- Talkoita on luvassa pitkin kesää. 
Vaikka alkuvaiheessa tontilla pyöriikin 
aika järeää kalustoa, jokaisen taidoille 
sopivaa hommaa on varmasti tulossa. 
Tiedotamme kaikista talkoista aktii-
visesti yhdistyksen facebook-sivuilla 
sekä jäsenistön sähköposteihin, kertoo 
Uusi-Heikkilä.

- Eikä sinun tarvitse olla yhdistyk-
sen jäsen seurataksesi facebook-sivu-
jamme tai osallistuaksesi talkoisiin, 
vinkkaa Leppämäki.

Kannatusyhdistys on kerännyt huo-
mattavan summan varoja talkootöihin 
ja koulun toiminnan tukemiseksi eri-
laisilla tapahtumilla, tuotemyynnillä 
ja talkootöillä. Myös lahjoituksia on 
vastaanotettu.

- On todella mukavaa nähdä, miten 
innolla ihmiset ovat mukana järjestä-
mässä ja ideoimassa uutta toimintaa, 
Leppämäki toteaa. Tämä on selvästi 
kaikkien kylien yhteinen ja yhdistävä 
asia. Ja onhan se uskomattoman hie-
noa saada uusi koulu maaseudulle, jos-
ta yleensä vain vanhoja lakkautetaan. 
Kyllä sellaisen asian eteen ilolla tekee 
töitä, hän jatkaa.

Yhdistys aikoo koulun valmistuttua 
olla edelleen aktiivinen osa sekä kou-
lua että kyliä.

- Kyllä koulu tarvitsee ja ansaitsee 
jatkossakin kaiken mahdollisen tuen. 
Aiomme edelleen järjestää tapahtumia 
ja organisoida apuja vaikkapa retkiin 
ja koulutarvikkeisiin. Autamme myös 
pitämään yllä kestävän elämäntavan 
periaatetta, sekä toimimme linkkinä 
kyläläisten ja koulun välillä. Olemme 
tarvittaessa tukena myös opettajiston 
ja päättäjien yhteistyössä, Leppämäki 
summaa.

Molemmat yhdistysaktiivit roh-
kaisevat kaikkia kyläläisiä rohkeasti 
lähestymään, tulemaan mukaan, ky-
symään, ehdottamaan ja kehittämään 
yhdistyksen toimintaa. He muistutta-
vat, että töitä riittää paljon jatkossakin.

- Hyvältä näyttää, sillä uusi kou-

lu on aikamoinen piristysruiske koko 
alueelle. Olemme osoittaneet halum-
me kehittyä ja kasvaa, ja se on kyllä 
huomattu muuallakin. Toivommekin 
myös uuden kaavoituksen myötä vir-
kistyvää tonttikauppaa ja toivotamme 
uudet asukkaat hyvillä mielin tervetul-
leiksi, molemmat toteavat.

Yhdistyksen löydät facebookista 
facebook.com/Koijarvenkoulunkannatus, 
ja yhdistykselle voi lähettää sähköpostia 
osoitteeseen kkpk@live.fi.

Koijärven uudessa koulurakennukses-
sa aiotaan keskittyä entistäkin enem-
män niin ympäristön ja luonnon, kuin 
toisten ihmisten kunnioittamiseen. 
Koijärven koulussa on jo suunnittelu-
vaiheessa haluttu painottaa kestävän 
elämäntavan ja ekologisten valintojen 
tärkeyttä. Tätä varten oppia on haettu 
muun muassa Hämeenkyrön Mah-
nalan ympäristökoulusta. 

Luonto antaa hyvät eväät elämään 
ja sen kunnioitus on tärkeää oppia 
jo varhain. Maaseudun miljöö antaa 
oppimiselle hyvät puitteet, sillä luon-
to, maanviljelys ja perinteikäs kult-

Koijärven koulun ja päiväkodin 
kannatusyhdistys

tuuriympäristö ovat koko ajan läsnä. 
Lähiseudun tuntemus laajenee hel-
posti kansainvälisyydeksi Internetin 
ja yhteistyöhankkeiden avulla. Myös 
itse koulurakennus pihoineen tarjoaa 
hyvät mahdollisuuden kokemuksien 
kautta oppimiseen. Oman kasvimaan 
satoa voidaan koulun tiloissa tutkia 
tarkemmin, ja keittiössä oman puutar-
han marjat leipoa vaikkapa piirakkaan.

Koulu aikoo rakentaa tiiviit suhteet 
alueen maatilojen ja yritysten kanssa, 
sekä käyttää apuna eri alojen ja eri-
ikäisten kyläläisten osaamista ja ko-
kemusta. Maaseudun yhteisöllisyys 

on valtava voimavara ja ainutlaatuinen 
mahdollisuus opettaa lapsille pienestä 
pitäen kanssakäymisen taitoja. 

Hyvät tavat halutaankin koulussa 
nostaa merkittävään rooliin. Toisten 
kunnioittamista ja kohteliaisuutta ei 
voi koskaan liiaksi korostaa. On tärkeää 
jo lapsena oppia arvostamaan ja kohte-
lemaan jokaista ihmistä, myös itseään, 
tasa-arvoisena ja arvokkaana. Koulussa 
halutaan pyrkiä kaikin tavoin luomaan 
rohkaiseva ja kannustava ilmapiiri. Sii-
hen myös kyläläisten sinnikkyys ja ak-
tiivisuus uuden koulun puolesta ovat 
antaneet hyvän esimerkin.

Pihatalkoot alkoivat salaojien teolla. 
Talkoita on luvassa pitkin kesää.

Kannatusyhdistyksen  
Tiina Leppämäki ja Mikko Uusi-Heikkilä 

kiittelevät kyläläisten talkoointoa ja 
yhteishenkeä.
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Teksti ja kuva Kaisa Arjavaara
Teksti Raija Hiisilä

- Taisi olla liioiteltua järjestää kolme 
suurta tapahtumaa samana viikonlop-
puna, mutta onneksi mukana järjes-
tämässä on aktiivinen porukka, joka 
jakautui kukin oman mielenkiintonsa 
mukaan. Kaikkiin tapahtumiin riitti 
tekijöitä, kertoo yhdistyksen nykyinen 
puheenjohtaja Anni Korvenoja.

Juhlaviikonloppu on takana, mutta 
edessä on vielä keskeneräinen ja suuri 
haaste. Matkunjärven rannalla sijait-
sevan uimarannan kunnostustalkoot. 

- Hallitus koostuu naisista ja ilman 
viime kesänä apuun rientäneitä apu-
miehiä olisimme todennäköisesti yhä 
lähtöpisteessä. Viime kesänä saatiin 
kuntoon pukuhuoneen ja wc:n katto 
sekä purettua vanha laituri. Tulevana 
kesänä saataneen tilat maalattua sekä 
mahdollisesti, mikäli rahat laiturihan-

Joko pian päästään uimaan, Anni?

kinnan jälkeen riittävät, wc uudistet-
tua. Laiturin pitäisi olla paikoillaan 
uimakauden alkaessa, kuvailee tilan-
netta Anni. 

Laiturista on pyydetty tarjouksia ja 
haaveissa on pylväslaituri, joka on sää-
dettävissä sekä jään- että vedenkorke-
uden mukaan. 

- Pylväsmalli saattaisi olla käytännöl-
linen, sillä sitä ei tarvitse talveksi nos-
taa pois. Laiturin edellytetty pituus on 
osoittautunut ongelmalliseksi ja rahaa 
siihen myös uppoaa. Metrihinta koho-
aa melkoiseksi, kertoo puheenjohtaja. 

Kunnostusprojektin rahoittajana 
toimii Manner-Suomen maaseudun 
kehittämisohjelma ja hanke on Louna-
Plussan kautta haettu Leader-hanke. 

- Kunhan laituri on paikoillaan, sel-
viää todellinen rahatilanne. Valmiiden 

MLL:n Koijärven paikallisosasto on virkeä 90-vuotias. 
Samana viikonloppuna yhdistys järjesti koirille 
leikkimielisen match shown, lapsille pelletapahtuman 
sekä kahvitilaisuuden juhlistamaan yhdistyksen pyöreää 
merkkipäivää. 

Matkunjärven uimapaikka on kaikkien kyläläisten käytettävissä. MLL 
talkoolaisineen jatkavat rannan kunnostusta. Tavoitteena on saada uusi laituri 
paikoilleen uimakauden alkuun mennessä.

pihakalusteiden hyvänä vaihtoehto-
na saattaisi olla rannan omista puista 
rakennetut, tukevat pöytä ja penkit, 
miettii Anni.

Ranta on yksityinen, mutta vapaasti 
kaikkien käytettävissä. 

- Omat roskat on toki muistetta-
va viedä pois ja muutenkin pidettävä 
paikat kunnossa. Tulenteko ei ole sal-
littua, sillä ainakaan vielä ei rannalla 
ole valmista tulisijaa. Venepaikkoja 
on muutamia ja niitä vuokraamme 
hintaan 50€ kesä. Minulta saa tilitie-
dot, jolle maksun saa suorittaa, kertoo 
Korvenoja.

Tuleva uimakausi on vielä remont-
ti- ja talkooaikaa. Anni haluaakin 
muistuttaa erityisestä varovaisuudesta, 
sillä rakennustiimellyksessä on mah-
dollista, että rakennusmateriaaleja tai 
nauloja on lennähtänyt maastoon. 

- Toki talkoopäivinä pyritään huo-
lehtimaan, ettei maastoon jää mitään 
sinne kuulumatonta, mutta silmät 
kannattaa pitää auki. Rantaa ei myös-
kään perata ennen laiturin paikoilleen 
asentamista.

- Virallisesti kunnostushanke aloi-
tettiin viime kesänä ja sen on oltava 
valmis tulevana syksynä. Talkooporu-
koita ahersi rannalla jo aiempina ke-
sinä, tehden muun muassa laiturille 
ensiapua. Iso kiitos kaikille jo mukana 
olleille. Jotta tenavilla olisi jatkossakin 
turvallinen ranta pulikoida, tarvit-
semme talkooporukoita tulevanakin 
kesänä. Ilahduttavaa on ollut kuulla, 
että tekemisen maku on ollut mukava 
ja onpa talkoita jo kysyttykin, nauraa 
Anni.

- MLL:n yksi tärkeimpiä toimin-
tamuotoja on ollut uimakoulun pi-
täminen ja liitto onkin pitänyt meitä 
etuoikeutettuina, kun meillä on käy-
tössämme oma ranta. Pienelle paikal-
lisyhdistykselle se ei kuitenkaan talo-
udellisesti ole helppoa. Jäsenmaksut ja 
kannattajajäsenet sekä paikallisten yri-
tysten tuki on tärkeää. Tämä ei ole yh-
distys ainoastaan pienten lasten per-
heille, huomauttaa Anni Korvenoja. 

Una aloitti pianonsoiton 4-vuotiaana.  
Vuonna 1997 hän aloitti opiskelun 
musiikkilukiossa, Riga Dom Choir 
Schoolissa, josta hän valmistui 2009. 
Tämän jälkeen hän opiskeli pääainee-
naan jazz-laulu Grazin musiikkiyli-
opistossa, josta hän valmistui vuonna 
2013. Una on johtanut kuoroja kan-
sainvälisesti ja hänen oma a capella 
-yhtye voitti VocalTotal-kuorokilpai-
lun ja hän sai ekstra palkinnon par-
haasta improvisaatiosta. Eri puolille 
Eurooppaa suuntautuneiden esiinty-
misien lisäksi hän on tehnyt sävellys- 
ja sovitustyön Opera Heartbeats -do-
kumenttiin vuonna 2011.

Tuomo aloitti painonsoiton 6-vuo-
tiaana. Länsi-Pirkanmaan musiik-
kiopistossa hän opiskeli klassista 
musiikkia ja teini-ikäisenä hän soitti 
useissa pienyhtyeissä rockista tanssi-
musiikkiin, mutta lukioikäisenä jazz-
musiikista tuli suurin kiinnostuksen 
kohde. Valmistuttuaan Länsi-Pirkan-
maan musiikkiopistosta erinomaisin 
arvosanoin, hän aloitti jazzopinnot 
Jyväskylän Pop-Jazz Konservariolla, 
josta hän valmistui 2 vuotta myöhem-
min. Samana vuonna hän aloitti opin-
not Grazin musiikkiyliopistossa, josta 
valmistui kandidaatiksi vuonna 2012. 
Samana vuonna Tuomo lähti opiske-
lemaan Queens Collegeen New Yor-
kiin, ja hän valmistuu maisteriksi tänä 
keväänä.

Tuomo on myös esiintynyt ympäri 
Eurooppaa useiden yhtyeiden kanssa 
soolopianosta big bandeihin. Hänen 
debyyttialbuminsa, ”Trio” julkaistiin 

vuonna 2012. Tuomo on voittanut 
omalla triollaan Down Beat Magazi-
ne Student Music Award -kilpailussa 
parhaan pienyhtyeen palkinnon sekä 
soittanut pianoa samassa kilpailussa 
Marco Da Costa Groupissa, joka voit-
ti parhaan Latin group -palkinnon. 
Lisäksi Tuomo sai vuonna 2013 The 
Sir Roland Hanna Jazz Award -pal-
kinnon, joka annetaan Queens Col-
legen parhaalle pianistille. 

Tuomo ja Una asuvat nyt New Yor-
kissa, jossa molemmilla on hyvät mah-
dollisuudet edetä urallaan. He ovat 
esiintyneet myös siellä sekä duona että 
muiden artistien kanssa.

Ainutlaatuinen konsertti 
Koijärvitalossa
Torstaina 29.5.2014 meillä oli ainutlaatuinen konsertti 
Koijärvitalolla. Molemmat muusikot olivat varmaan 
tuntemattomia suurimmalle osalle yleisöstä. Haluankin 
tässä kertoa hieman heistä ja heidän urastaan.  
Tuomo Uusitalohan on matkulainen nykyään, tosin he 
molemmat asuvat New Yorkissa tällä hetkellä. 

Itävallassa, Grazissa Royal 
Garden-jazzklubilla Tuomo 
Uusitalo Trio ja Una Stade.

Kylällä tapahtuu
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Säterin koko perhe on eläinrakas.
- Me kaikki tykkäämme eläimistä. 

En osaa olla ilman eläimiä, ne kuulu-
vat maalle, Armi kertoo. 

Säterit ovat uusioperhe.
- Minulla on kaksi aikuista lasta, 

Markus 18 ja Miia 20 v. Pasin kans-
sa meillä on Elmeri, 7, ja Emilia, 11 
vuotta. Pasin kanssa olemme olleet 
yhdessä 14 vuotta. Tänä vuonna tulee 
kahdeksan vuotta lehmien pidossa.

- Olen Helsingistä kotoisin. Kävin 
Tammelassa metsäkoulun. Lypsämään 
opin pienestä pitäen ja olen ollut töis-
sä lomittajana, kertoo Armi.  

Päivät kuluvat eläinten 
parissa

Armin aika menee eläinten ja perheen 
kanssa. Lapset touhuavat maatilan 
töissä mukana. Armi opastaa lapsil-

leen kuinka eläimiä kohdellaan ja kä-
sitellään. 

Pihalla on elämää ja ääntä: kaakot-
tavat Hannu ja Kerttu-hanhet ja ko-
meat kalkkunat. Kanojen ja kukkojen 
joukossa näkyy loikkiva Pena-pupu. 

Kolme landseeria ovat nimeltään 
Heta, Jane ja Ronja. Fiona on kul-
tainen noutaja. Oona-perhoskoiran 
kanssa harrastetaan agilitya. Kissoja 
perheellä on kahdeksan.

Aitansa takaa menoa katselevat 
kaksi shetlanninponia, Hani ja Jasper, 
ja yksi aasi. 

- Amanda-aasi tuli vähän vahin-
gossa. Olin kaverina hakemassa aasia, 
mutta päätin ostaa itsellenikin. 

Emilia touhuilee shelttien kanssa 
ratsastusta. Aasillakin välillä, mutta se 
on omanlaisensa pänkäpää, Armi nau-
rahtaa.

- Hevoset ovat mun mielestä par-
haimmat, kertoo Emilia, kun tapaan 
hänet navetalla silittämässä kissaa. 

Teksti Anne Kettunen, kuvat Leena Syrjänen

Lypsykarja on lähellä Armi Säterin 
sydäntä. Lehmät pitävä Armia 
äitinään eivätkä pure häntä.

Komea kukko pitää kanoille 
komentoa.

Daalin tilalla tapahtuu

Sätereiden pihalla 
tepastelee hanhia, 
kanoja, kukkoja, 
koiria, pupuliinikin 
loikkii… Armi Säteri 
perheineen elää 
eläinrikasta elämää 
Vuollussa.

– Shelttejä on opetettu menemään 
esteistä ja vetämään kärryjä.

Ulkona viihtyvät ylämaankarjan 
edustajat ovat komeita.

- Ylämaankarja oli isännän kanssa 
kauan haaveena. Kaksi vuotta sitten 
hankittiin kuusi. Ne ovat emotuotan-
toa. Juudas-sonni haettiin toukokuus-
sa. Vasikoiden on tarkoitus syntyä ensi 
vuonna. Lehmävasikat jäävät itselle.

Rakkautta ja rajoja

Haastattelun aikaan huhtikuussa na-
vetan laajennus oli vielä kesken. 

- Se muuttuu pihatoksi. Se on leh-
mille kivempi, koska ne voivat olla va-
paana navetassa.

Navetassa on nuoria lehmävasikoita, 
nuorimmat muutaman päivän van-
hoja. Lapin- ja jerseylehmien seurana 
tepsuttelevat lemmikkikana ja kaksi 
navettakissaa. Joukon jatkona on van-
ha vuohi.

- Lypsykarjaa on 34 kappaletta, muu 
karja päälle laskettuna noin 50, Armi 
laskeskelee.

- Olen lehmille äiti, puhun niille 
kuin lapsille. Lehmäni ovat kilttejä ja 
huomaan käyttäytymisestä jos niillä 
on joskus huono päivä.

Armi muistaa lehmät persoonina.

- Ventti-lehmä on tärkeä lapsille, 
koska se on rauhallinen ja mietiske-
levä. Ulkona ollessa se seuraa perässä. 
Tähti täyttää jo 10 vuotta. Se on ainut 
jäljellä alussa ostetuista. Tähti on pysy-
nyt terveenä.

- Käyn navetassa aamuin illoin. Jut-
telen lehmille lypsäessä. Kiitän heitä 
lopuksi. Kyllä lehmät ymmärtävät sa-
nat. Pidän lehmiä niin, että ne tottele-
vat ja puhe menee perille. Luottamus 
pitää luoda eläinten kanssa. Niiden 
pitää luottaa ihmisiin. Rakkautta ja 
rajoja -kasvatus niin kuin lasten kans-
sa. Kaikki eläimet ovat sulassa sovussa. 
Niitä pitää opettaa olemaan kiltisti, 
etteivät esimerkiksi koirat aja kanoja 
takaa.

Lomittaja käy Sätereillä tarvittaessa. 
Maatilan laajennusten aikoina Pasin 
Hilkka-täti on ollut apuna paljon.

- Kun aloitettiin lehmien pito, 
anopilla ja appiukolla oli 12 lehmää. 
Laajentamisen jälkeen hankimme 
noin 20. 

- Koko ajan on jotain tekemistä. 
Hienoa on, että saan olla oman tilan 
pomo. 

Lisää karjaa ei ole tarkoitus hankkia 
lähitulevaisuudessa.

- Näillä mennään. Katsotaan mihin 
maaseutu on menossa. Ei ihmiset lak-
kaa maitoa juomasta.

Kylällä tapahtuu
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Vielä 1950-luvulla sotien vaikutus 
näkyi ja tuntui Peräjoellakin, jonne 
sijoittui vajaat 50 karjalaisperhettä. 
Sosiaalinen kanssakäyminen alkoi 
välittömästi ja kylän järjestötoiminta 
vilkastui. Peräjoen pienviljelijäyhdis-
tys perustettiin jo 1930-luvun lopulla. 
Kun urheilutoiminta alkoi nostaa pää-
tään, heräsi myös tarve oman seuran 
perustamiseen. Paavo Vanha-Similän 
aloitteesta kutsuttiin koolle joukko 
innokkaita urheilumiehiä, jotka yksi-
mielisesti päättivät perustaa Forssan 
Salaman Peräjoen alaosaston vuonna 
1946. Lisäksi myös Kuusaan Martat, 
myöhemmin Peräjoen Martat, Kar-
jantarkkailuyhdistys vuodesta 1957 
lukien ja Maaseudun Nuorten liiton 
Peräjoen osasto aloittivat toimintansa.

Varsinkin urheilu kokosi väkeä 
huomattavasti enemmän kuin muut. 
Lajeina olivat yleisurheilu, hiihto, 
suunnistus ja nyrkkeily. Harjoituksia ja 
kilpailuja pidettiin useimmiten talojen 
pihoilla. Kuitenkin Vanha-Similän pi-
ha ja Hevossillan haka kokosivat eni-
ten väkeä, joskus niissä saattoi urheilla 
noin 100 henkeä.

Haettiin myös uusia virikkeitä. Me-
ron Hannes ja Tapio kävivät Forssas-
sa painiharjoituksissa. Mielenkiinto 
ko. lajia kohtaan alkoi herätä. Olihan 
Holmbergin Taunolla kokemusta pai-
nista. Niinpä päätettiin kutsua jouk-
ko lajista kiinnostuneista henkilöitä 
kokoon keskustelemaan. Ensinnäkin 

keskusteltiin pienestä ”kämpästä”, jos-
sa voisi painia, nyrkkeillä ja harrastaa 
painonnostoa. Kuitenkin todettiin, 
että kylällä pitää olla suurempi tila eri 
harrastusmuotoja varten.

Perustettiin toimikunta, jonka pu-
heenjohtajaksi valittiin Tauno Holm-
berg ja jäseniksi Paavo Vanha-Similä, 
Johannes Anttila ja Hannes Mero. 
Ensimmäinen tehtävä toimikunnalla 
oli sopivan tontin löytäminen. Paa-
von mielestä paras paikka ko. talolle 
olisi Jänispajun aukealla tai Peräjoen 
rannassa. Muut toimikunnan jäsenet 
kannattivat Kukkopillin läheisyyttä. 
Tontti saatiin pitkäaikaisella vuok-
rasopimuksella Anttilan Einolta ja 
Martalta. Myöhemmin Risto Anttila 
lahjoitti ko. alueen Forssan Salamalle.

Alkoi rakennuksen suunnittelu, 
tehtävä annettiin kauppalan raken-
nusmestari Reino Saariselle. Talon 
koko mitoitettiin noin 150 m², josta 
ison salin koko noin 100 m². Lisäksi 
rakennettiin näyttämö ja pukuhuone 
(myöhemmin puhelinkeskus). Näyt-
tämön alle piti sijoittaa putka (polii-
siviranomaisten määräys). Alakertaan 
tuli pukuhuone ja sauna. Matalaan sii-
piosaan sijoitettiin keittiö, vaatesäilö ja 
pieni eteinen.

Talven 1954 aikana alkoi suuri puu-
tavaran keräystalkoot johon kylän väki 
osallistui kiitettävästi. Tukit tuli toi-
mittaa Rämön veljesten sahalle helmi-
kuun aikana. Kaupassa oli lista lauta-

poikia varten ja jos ei väkeä löytynyt 
tarpeeksi, niin Meron Hannes hoiti 
henkilökohtaisesti asian. Puutavaran 
höyläys suoritettiin Jokion sahalla 
Kalsussa.

Kun viranomaisilta oli saatu raken-
tamiseen tarvittavat luvat, alkoi varsi-
nainen työ. Kirvesmiehiksi palkattiin 
Pentti Rämö ja Tauno Torkkel sekä 
tarpeen vaatiessa Tauno Rämö. Tal-
koolaisia tarvittiin paljon ja jälleen oli 
lista kiertämässä. Kiitettävästi saatiin 
kirvesmiehille apulaisia, joista nuo-
rimmat saattoivat olla 10-vuotiaita.

Varsinkin pohjan valaminen vaati 
paljon väkeä, koska kaikki työ tehtiin 
käsipelillä. Sora haettiin Vieremästä 
Mäkisen kuopalta. Kaikkiaan 16 lapi-
omiestä teki siellä kuormia. Ajoneu-
voina oli kaksi kuorma-autoa, joissa 
oli käsin veivattava kaatokippi ja usei-
ta traktoreita omatekosine peräkärryi-
neen ilman kippiä. Kaikkiaan valutal-
koisiin osallistui noin 50 henkilöä. Jos 
rahat loppuivat rakentamisen aikana, 
asian korjasi aina Tauno Holmberg. 
Rakentaminen edistyi hyvää vauhtia. 
Viimeistelytyöt saatiin tehtyä ennen 
Anttilan Irman häitä. Varsinainen 
avajaisjuhla pidettiin tammikuus-
sa 1955. Ongelmia tuli lämmityksen 
kanssa kun sinne hankittu öljyläm-
mitin ei toiminut. Se korvattiin myö-
hemmin pönttöuuneilla.

Rakentamiseen tarvittiin myös 
lainarahaa ja rahoittajiksi neuvotel-

tiin paikalliset Osuuskassa- ja Sääs-
töpankki. Velkaa oli aluksi 1  500 00 
markkaa. Avustuksia saatiin paikalli-
silta liikelaitoksilta, Forssan Salamalta, 
Forssan kauppalalta ym. Veikkausvoit-
tovarojakin haettiin, mutta se tyssäsi 
läänin urheilulautakunnassa Forssan 
kauppalan edustajan valitukseen. Asia 
hoidettiin kuitenkin toista tietä kun 
ministeri Johannes Virolainen vieraili 
Holmbergilla ja asia tuli siellä esiin - 
näin politiikka puuttui peliin, joka toi 
talolle pienen summan rahaa. Vielä 
1960-luvun puolella velkaa oli noin 
700 000 markkaa. Suuret korkoerät 
tulivat aina yllätyksenä ja silloin piti 
turvautua vekseliin.

Kukkopillin kauppiaaksi tuli vuo-
den 1954 lopulla Armas Johansson. 
Hänestä tuli seuran sihteeri, joka hoiti 
myös urheilutalon ”talonmiehen” teh-
tävät. Kun bingo saatiin pyörimään 
1960-luvun loppu puolella, auttoi se 
taloudellisesti jotta talon loppuvelat 
kuitattiin vuosien 1972–1973 aikana.

Ensimmäinen peruskorjaus tehtiin 
vuonna 1982, jolloin rakennettiin uusi 
keittiö, asennettiin kattolämmitys se-
kä seinät ja katto levytettiin. Vuoden 
1997 kylän urheilutoiminta hiipui ja 
Forssan Salama luopui urheilutalosta 
ja omistus siirtyi kylätoimikunnalle. 
Välittömästi alkoi kylätoiminta suun-
nitella uuden sosiaalisiiven rakenta-
mista Kukkopillin puoleiseen päätyyn, 
johon sijoitettiin sisävessat, vaatetila, 
uusi sisäänkäynti ja lisäksi toteutettiin 
keittiön saneeraaminen suurtalous-
keittiöksi.

Näyttämö ja sauna purettiin, jol-
loin saatiin saliin lisätilaa. Lainaa piti 
ottaa 100  000 markkaa, jonka kylän 
tarmokkaat naiset kuittasivat kahdessa 
vuodessa maksetuksi. Tämä on erin-
omainen saavutus yhteishengestä ja 
määrätietoisesta toiminnasta. 

Kylätalo on maalattu ainakin kah-
teen kertaan. Juhlasali on paneloitu. 
Kuluvan vuoden aikana liitytään kau-
pungin vesi- ja viemäriverkkoon. Li-
säksi varastorakennus kunnostetaan. 

Elimme Peräjoella 1950-luvun al-
kupuolta varsin vaatimatonta aikaa, 
valtaosa väestöstä oli köyhiä. Lapsia 
oli runsaasti ja kaikesta oli puutetta. 
Mutta sosiaalinen kanssakäyminen oli 
vilkasta ja se loi kunniahimoisen haas-
teen oman toimitilan rakentamiseksi 
ja se onnistui. Palvelkoon se uskolli-
sesti kyläläisiä seuraavien vuosikym-
menien ajan!

Tämän artikkelin on omista muistois-
taan koonnut Seppo Torkkel.

Peräjoen urheilutalo-kylätalo

60 v.
Kylällä tapahtuu

Kyläpapin kuulumisisa

Kevät on taas koittanut. Yhtäkkiä piha vihertää ja linnut laulavat. Ke-
sä on tulossa, mikäs sen ihanampaa. Se merkitsee myös töitä puutar-
hassa, kesän suunnittelua, loman suunnittelua ja niin paljon haaveilua. 
Helposti sitä odottaa koko pimeän talven, että saisi nauttia Suomen 
lämpimistä päivistä ja valoisista öistä. On myönnettävä, että kyläpap-
pikin viihtyy paremmin kesän lämmössä kuin talven kylmyydessä ja 
pimeydessä. Mutta voi olla, että ne jotka saavat lämpimissä maissa 
nauttia jatkuvasta kesästä eivät pidä siitä, että auringon hehku polttaa 
ruohon ruskeaksi ja nostaa kuivia pölypilviä hengitystä haittaamaan. 
Voi olla, että ihmiset Etelä-Euroopassa haaveilevat talvesta ja lumesta 
ja Suomen raikkaasta luonnosta.

Keväällä on taipumus herättää myös ihmiset - ainakin sillä tietyllä ta-
valla. Olin tietokoneen luona yksi päivä kirjoittamassa pitkähköä ja sot-
kuista pöytäkirjaa avonaisen ikkunan ääressä kun perheen yhdeksän-
vuotias tuli viereeni ja kysyi:

- Isä, mikä on orgasmi? 
Hjaha, mitäs siihenkin vastaisi? Mistä ne nykyajan lapsikullat tuollai-

sia oppivat? Tai no, eihän sitä tarvitse kuin käydä maitokaupassa ja vil-
kaista lehtihyllyä. Tai vahingossa eksyä tietokoneella ”aikuisviihteen” pa-
riin. Mieleeni tuli jo tokaista, että ”Eikös siellä koulussa opeteta?”, mutta 
ymmärrän kyllä, että ei kannata antaa lapselle vältteleviä vastauksia. Ja 
onhan se luottamuksen osoitus, että omalta isältä tuollaisia kysytään. 
Onneksi muistui mieleeni lastenkirjassa annettu mallivastaus.

- Se on vähän niin kuin aivastus...sillä tavalla..., selittelin. 
Pojan otsa vääntyi ryppyyn. Ankaraa miettimistä, syvä huokaus.
- Onko se sitä, että mies ja nainen menee alasti sänkyyn ja sitten ne 

aivastelee? hän kysyi
- Äh, no... paitsi, että ne rakastelee siellä ja sitten tulee sellainen...

aivastus.
Syvä huokaus jälleen, ei tainnut oikein selvitä. Mites tästä nyt vielä 

jatkaisi...
- Niin ja sen seurauksena sinä sitten synnyit ja kaikki muut lapset 

maailmassa, keksin.
Lapsen kasvot kirkastuivat.
-Ai, sittenhän se on hyvä asia, hän ilostui ja meni takaisin Spiderma-

nin ihmeelliseen maailmaan. 

Minä yritin kerätä ajatukseni takaisin pöytäkirjaan. Tuntui, että en ihan 
saanut kymmentä pistettä vastauksista, mutta tulihan nyt jotakin. Isänä 
voi toivoa vain, että poika löytää vierelleen sellaisen, jota rakastaa ja 
jolta saada rakkautta. Suurimmat ilot ja suurimmat pettymykset koe-
taan rakkauden poluilla. Toivottavasti sinulle käy niin, että löydät sieltä 
sen ikuisen kesän. 

      Mauri Laihorinne

” Suurimmat ilot ja suurimmat pettymykset 
koetaan rakkauden poluilla.”
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Tietoja kaivataan

Kuva Pertti Asikaisen albumi
Teksti Anne Kettunen

Kuva Simo Salomaan kokoelmista, 
kuvankäsittely Keijo Erander.

Joensuulainen Sirkka Saarelainen etsii isänpuoleisia 
sukujuuriaan. Saviniemeläinen Kalle Ensio Asikainen 
menehtyi nuorena miehenä vuonna 1944. Sirkan äiti, 
Helvi Hasanen, tapasi Kallen evakkomatkallaan, ja heil-
lä oli lyhyt suhde. Molemmat ovat kuolleet. Valokuvan 
tummapukuinen nainen liittyy jotenkin Kalleen. Tun-
nistaako joku hänet tai jonkun naisista? Jos sinulla on 
tarjota tiedonmurusia Sirkka Saarelaiselle, niin hänen 
puhelinnumeronsa on 050 557 9687.

Sukujuurien etsintää

Simo Salomaan arkistoista löytyi hyvin vanha valo-
kuva Matkusta. Salomaata kiinnostaa tietää mikä 
rakennus on kyseessä. Muistaako joku vanhempi 
matkulainen? Tietoja voit lähettää sähköpostilla 
osoitteeseen salomaa.simo@gmail.com.

Rakennuksesta kyselyä

irolla ja herttaisella Almal-
la on monia harrastuksia.

– Harrastan lenkkei-
lyä, kuntosalia ja käsitöitä. 

Teen keramiikkaa aina kun mahdol-
lista. Tykkään myös askarrella, esi-
merkiksi kortteja. Tuunaan käytettyjä 
vaatteita.

Mitä opiskelet?
– Opiskelen tällä hetkellä Helsin-

gissä Stadin ammattiopistossa lähi-
hoitajaksi suuntautumisena lapset ja 
nuoret. Tykkään tehdä lasten kanssa. 
Haluaisin mennä päiväkotiin töihin. 

Teksti Anne Kettunen, kuva: Alman albumi

Henkilöt

Kojolainen Alma Heikkilä valittiin 
Kiinassa Miss Model of The World 
– kisan kuvauksellisimmaksi  
viime marraskuussa.  
Jututin Almaa hänen 
piipahtaessa  
maaliskuussa  
kotipuolessa.

Alma Heikkilälle 
Kojo ja perhe ovat tärkeitä

Jäätkö Helsinkiin vai oletko ajatellut 
muuttaa joskus takaisin kotikonnuille?

- En vielä tiedä, valmistun vasta ensi 
joulukuussa. En tiedä jäänkö sinne vai 
palaanko takaisin tänne. Riippuu töi-
den saamisesta. Mallintöitä ajattelin 
hakea Helsingistä, ettei tarvitsisi ulko-
maille lähteä.

Kuinka päädyit Miss Model of The 
World – kisaan?

- Olen käynyt Marjo Sjöroosin mal-
likoulun kolme vuotta sitten. Marjo 
soitti ja kysyi osallistumaan kilpai-
luun. Aluksi olin vastahakoinen, mutta 
Marjo ylipuhui minut. Karsintana oli 
Jukka Rintalan muotinäytös, josta mi-
nut valittiin finaaliin. 

- Kilpailu kesti Shenzhen  kaupun-
gissa kolme viikkoa ja jäin sen jälkeen 
vielä kolmeksi viikoksi tekemään mal-
lintöitä. Kiinalaiset puhuivat huonosti 
englantia ja tämä hankaloitti työtarjo-
uksista sopimista. En tiedä vielä pa-
laanko Kiinaan. Sain sieltä työtarjouk-
sia ja pyyntöjä mennä syksyllä sinne.

Mitä kilpailuun sisältyi?
- Kisaviikkoihin sisältyi paljon ku-

vauksia iltapuvuissa ja rannalla biki-
neissä sekä paljon ryhmäkuvia. Bussil-
la kuljettiin paljon. Kiinaan en ehtinyt 
kovin paljoa tutustua. Ryhmän kanssa 
käytiin katsomassa Buddha-temppeliä 
patsaineen. Lensimme myös Shang-
haihin osallistumaan päivällisille.

Millainen kisa oli kokemuksena?
– Oli tosi hieno kokemus. En yh-

tään katunut lähteä. Kisa antoi mi-
nulle rohkeutta. Voisin uudestaankin 
lähteä ulkomaille. Sain muista tytöistä 
kavereita.

Alma kertoo käyvänsä kotiseudulla 
kolmen viikon välein. Hän on saanut 
paljon kannustusta ja tukea. 

– Kun lähdin matkaan, kaikki aut-
toivat minua. Aina välillä perhe ja 
ystävät soittivat minulle ja kysyivät 
kuulumisia. Monet ovat onnitelleet ja 
kehuneet lehtikuvia. Kyläläiset ovat 
kannustaneet jatkamaan mallintöitä.

Minusta on hyvä jos uskaltaa lähteä 
kauneuskisoihin, silloin saa rohkeutta 
ja uskallusta sekä oppii luottamaan it-
seensä. Ajattelin ensin etten pärjää ja 
osaa matkustaa. Mutta reissaaminen 
sujuikin hyvin ja onnistuneesti. 

Alma haluaa kiittää kaikkia kyläläisiä 
kannustuksesta ja toivottaa kaunista kesää!

Matkuun Hakalantielle syntyivät 
kaksostytöt 19.4.2014

A-vauva paino 1870 g ja pituus 44 cm. 
B-vauvan paino 2000 g ja pituus 44,5 cm. 

Jare Vinnikainen 
leikkii Savijoella.  

Hän on syntynyt 2.7.2013.

Johanna Vuorentaus ja 
Jussi Säteri Kojolta saivat 

pojan 4.2.2014.  
Joona Juha Ilmari 

lähettää terveisiä kaikille 
kyläläisille!

Syntyneet
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- Lähdin mukaan koska halusin tutustua kyläyhdistyksiin ja kyli-
en ihmisiin sekä yhteistyömahdollisuuksiin erilaisten projektien ja 
hankkeiden kautta.

- Työ on alkanut hyvin. Olen tutustunut ihmisiin, kyliin ja siihen 
meininkiin kuinka hommat täällä hoidetaan.

Kyselen Tomilta kuinka hänen työnsä on alkanut.
- KAKryn asioihin olen hyvin pureutunut sekä kyläyhdistysten 

asioihin - mitä on tapahtunut, mitä projekteja on menossa ja mitä 
on suunnitteilla.

Tomin tehtäviin kuuluvat KAKryn sihteerinä toimi-
nen, yhteydenpito kyläyhdistysten välillä, Kylähullun juttu-
jen tekeminen, kylätiedotteiden laatimiset ja monet muut työt. 
Hän on ollut muun muassa toteuttamassa Koijärvi-näytte-
lyä ja siistimässä Koijärven alueen ja lintutornin ympäristöä. 
Tomi on aloittanut työt hyvillä mielin.

- Olen yllättynyt iloisesti kyläläisten aktiivisuudesta ja talkooin-
nosta. Tuntuu, että kun apua tarvitsee johonkin, niin sitä saa. Ja 
puskaradion kautta sana leviää hyvin, Tomi kiittelee.

Helsingistä luonnon pariin

Tomi on suorittanut sähkö- ja tietotekniikan – perustutkinnon ja 
työskennellyt lähes 13 vuotta Helsingissä it-alan asiantuntijana. 
Sitten Tomin mielessä paloi vaihtaa alaa. Eerikkilässä hän valmistui 
erä- ja luonto-oppaaksi.

- Poikasesta asti olen kalastellut, erästellyt ja vaeltanut. Koulut-
tauduin, jotta voisin paremmin tehdä alan töitä

Erätaitoja Tomi hyödyntää kyläsihteerin työssään suunnitellen 
luonto- ja melontaretkiä.

Tomin harrastukset liittyvät luontoon. 
- Viihdyn lähellä luontoa ja liikun luonnossa monin tavoin: vael-

taen, hiihtäen, meloen, pyöräillen ja kalastellen. Olen myös eräruo-
kien ystävä.

- Asun nyt Torronsuon kansallispuiston rajalla Tammelassa.
Alun perin Helsingissä syntynyt ja monen mutkan kautta Tam-

melaan avovaimonsa kanssa muuttanut Tomi kertoo viihtyvänsä 
Hämeessä hyvin.

- Olen erittäin tyytyväinen siihen että polkuni johti luonnonkau-
niiseen Hämeeseen, hetkeäkään en ole katunut.

- Maalla luovuus kukoistaa eri tavalla kuin kaupungissa. Kylä-
toiminnassa haluan olla mukana, se on parhaimmillaan yhteistyön 
tekemistä, Tomi miettii hymyillen.

Tomi Helin on uusi 
kyläsihteeri
Tomi Helin aloitti KAKryn leivissä vuoden pestin 
kyläsihteerinä viime tammikuussa.

Teksti ja kuva Anne Kettunen Teksti ja kuva Anne Kettunen

Veli-Pekka Mäntyharju 
kartoittaa Matkua
Veli-Pekka Mäntyharjulla alkoi vuoden pesti huhtikuun 
ensimmäinen päivä Matkun Kyläyhdistyksen projektityöntekijänä.

- Olen koordinaattorina ProAgrian, Forssan kaupungin ja Matkun 
Kyläyhdistys ry:n välillä. Työssäni kartoitan kyläraitin ja kiinteis-
töjen historiaa ja nykyaikaa. Tavoitteena on saada päätökseen kiin-
teistökartoitus ja luoda sähköinen tietokanta. Tavoitteina ovat myös 
kylänraittien ja julkikuvan parantaminen.

Kameran kanssa kylänraitilla

Huhtikuun puolessa välissä Veli-Pekka oli ottanut jo 400 valoku-
vaa.

 – Olen kiertänyt kylänraittia, jutellut matkulaisten kanssa ja saa-
nut arvokkaita kontakteja. Olen soitellut ja käynyt asukkaiden luona 
kylässä, Veli-Pekka kertoo. 

- Samalla kun kartoitan tiloja ja rakennuksia, tulee mukaan myös 
rakennushistoriaa. Se on syy miksi hain tähän hommaan. Paikallis-
historia kiinnostaa minua, koska sen voin liittää koko Suomen his-
toriaan. 

Veli-Pekan voi nähdä kulkemassa kamera kädessä. Hänellä on ko-
kemusta myös tv-dokumenttien teosta. 

- Kaikkein suurin intohimo on oman työn ohella tv- ja radiotuo-
tannot. Videotuotantoja kiinnostaisi tehdä. 

Paikallishistoria kiinnostaa

Veli-Pekka on kotoisin pääkaupunkiseudulta. Häme ei ole entuu-
destaan vallan vieras, sillä hän asunut Riihimäellä ja vanhemmilla on 
kesämökki Lopella. 

- Pakenin pääkaupunkiseutua. Olin miltei 20 vuotta it-alalla. 
Vuosituhannen vaihteessa lopetin ja lähdin työhöni kypsyneenä. 
Tämän jälkeen työskentelin palveluauton kuljettajana eli kyyditin 
vanhuksia invataksilla. Tykkäsin kuunnella vanhusten juttuja. Se oli 
erilaista kuin hektinen työ.

- Forssaan päädyin rakkauden tuomana. Pari vuotta olen Forssas-
sa asunut. Tykkään pienestä kaupungista, mutta tahtoisin muuttaa 
maalle, Veli-Pekka haaveilee.

Matku ei ollut Veli-Pekalle tuttu entuudestaan.
- Pieni kontakti on naisystävän puolelta. Hänen isoäidin mies oli 

Matkun rautatieaseman päällikkö. Matkulla on pitkä historia ja siel-
lä paljon aktiivista kylätoimintaa.  Matku on kaunis kylä.

Veli-Pekka Mäntyharjuun voi olla yhteydessä Matkun kyläraitin ja 
kiinteistöjen historian sekä nykypäivän tiimoilta, puh. 045 167 7504.

Matku kauniiksi ja eläväksi – projektin ohjausryhmä kokoontuu Auli 
Hirvosella. Tervetuloa ideoimaan! Yhteystiedot: Veli-Pekka Mänty-
harju, puh. 045 167 7504.
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Marja Saarinen myy karkkeja, limppa-
ria ja sipsiä. Hän soittaa yhden lapsen 
vanhemmalle ja tarkistaa voiko todella 
myydä mitä hän haluaa. Marja tuntee 
lapset ja lasten kikat. Tytöt ja pojat 
nauttivat karkkejaan ja jutustelevat. 
Välillä kikatetaan ja revetään nauruun.

Vanhusten kaverina

Marja on muuttanut perheineen kak-
si vuotta sitten Jokioisista Matkuun. 
Perheeseen kuuluvat mies ja kaksos-
tytöt sekä kaksi poikaa Marjan edel-
lisestä liitosta. Vaikkei nuorekkaasta 

Marja Saarinen tykkää  
työstään seniorikaverina

naisesta uskoisikaan, hän on jo kak-
sinkertainen mummo.

 Matkun kylä on Saarisen perheelle 
tuttu jo ennestään, sillä nykyinen kotira-
kennus toimi aluksi kesämökkinä. Kotia 
on remontoitu suurella sydämellä. Marja 
kertoo viihtyvänsä perheineen hyvin.

- Syyskuun alussa 2013 aloitin seni-
orikaverin työn. Käyn vanhusten luo-
na juttelemassa ja autan siivoamisessa 
ym. arjen askareissa. Se on sellaista ka-
verina olemista.

Työhön kuuluu myös kylätalolla 
kahtena päivänä viikossa olevan ruo-
kailun järjestäminen ja keskiviikkoisin 
lasten kerhon pitäminen.

On keskiviikko 24. maaliskuuta ja lasten Säpinäkerhon aika Matkun kylätalossa. 
Tyttöjä ja poikia saapuu sisään ja astelee keittiöön karkkiostoksille. 

Marja valmistaa voileipiä Miia Latvateikarin ja Milla Niemisen kanssa. 
Keskiviikkona 26.3. lasten kerhossa oli 12 lasta leikkimässä ja 
pelailemassa.

Henkilöt

Palkkatuella 
määräaikaisesti

 Mikä on työssäsi mukavinta?
- Mukavaa on päästä vanhusten luo 

juttelemaan. Työ on mukavaa, koska se 
ei ole pakonomaista, vaan voin suun-
nitella mitä ja miten teen. Työssäni ei 
ole mitään negatiivista, Marja kertoo.

- Työni lisää vanhusten henkistä hy-
vinvointia. Voin olla jopa ainut ihmi-
nen, jonka kanssa vanhus keskustelee 
kahden viikon aikana.

Marja miettii jo, kuinka käy tälle 
tärkeälle työlle, kun hänelle tulee vuosi 
täyteen. Uuden työntekijän löytämi-
nen on kuitenkin haasteellista.

- Harmittaa kun tukityö loppuu tä-
män vuoden lopulla. Jotkut jo kysele-
vät, mitä sitten tekevät, ilman minua.

Osa-aikainen työ sopii Marjalle 
hyvin.  Omat tytöt ovat kerhopäivinä 
mukana.

- Työn kautta Matku ja matkulaiset 
ovat tulleet tutuiksi, hän tuumailee.

 Työtehtävät syntyivät 
toiveesta

Miten tiesit hakea tähän työhön?
- Matkun kyläyhdistys selvitti mille 

palvelulle on tarvetta. Seniorikaverin 
hommat syntyivät toiveesta. Kokouk-
sessa puhuttiin tästä ja tiesin sitten ot-
taa yhteyttä Lyhty-hankkeeseen.

- Palkkatuki on todella hyvä asia. Ei 
yhdistyksillä muuten olisi varaa palka-
ta työntekijöitä. Määräaikaisuus ei ole 
hyvä asia, sillä yhdistyksen pitää löytää 
aina uusi pitkäaikaistyötön, jotta toi-
minta voi jatkua. Uutta kylänemäntää 
kylätalolle ei ole vielä löytynyt.

Isommat pojat pelaavat biljardia ja 
muut leikkivät hippasta. Sali raikuu 
iloa ja riemua.

Marja huokaisee: Mä niin tykkään 
tästä työstä.

Teksti ja kuva Anne Kettunen

70-luvun lopulla Weltto sai tutustua 
ravintoloiden huuruiseen musiikkitar-
jontaan, mutta vasta 80-luku kolahti. 

- 80- luvun tiskijukat puhua päl-
pättivät musiikin päälle ja päätin, että 
mikäli joskus saan levyjä pyörittää, saa 
musiikki puhua.

Musiikin keräilyn ja miksailun 
ohessa tuli testailtua myös tehosteita. 

- Välillä tuli rakennettua vilkkuvia 
valoja hyvinkin omaperäisillä ratkai-
suilla ja savutehosteiden jäljiltä oli 
kerran poistuttava ulos tuuletuksen 
ajaksi.

Vuonna 1994–95 VPK:n naisosasto 
päätti järjestää ensimmäisen discon 
koululaisille. Valoja ei ollut nimek-
sikään ja stereot olivat kotistereot. 
Mutta musiikkia Weltto soitti... Dis-

Syksyllä oli aika sanoa jäähyväiset eräälle ajanjaksolle. 
Matkun VPK:n talolla oli viimeinen DJ Welton pyörittämä disco 
alakoululaisille. - Päätös ei ollut helppo ja harkitsin vielä viisi 
vuotta lopettamispäätöksen jälkeen. Jatkajaa hommalle ei tällä 
hetkellä ole. Laitteet ovat mallillaan, DJ ei.

KIITOS WELTTO!

coa järjestettiin pari kertaa vuodessa 
Matkun paloasemalla. Järjestäjä vaih-
tui Matkun koulun vanhempaintoi-
mikunnaksi sekä MLL:n Koijärven 
osastoksi. 

Paikkakin vaihtui paloasemasta 
kouluiksi sekä Kojon nuorisoseuran 
taloksi. Pikkuhiljaa myös soittimet, 
valot ja muut tehosteet sekä paran-
tuivat että lisääntyivät, mutta Matkun 
paloasemalla discotunnelma lienee au-
tenttisin. Weltto keikkaili lisäksi alu-
een palokuntaleireillä sekä yksityisissä 
tilaisuuksissa. – Keikkojen määrää en 
ole laskenut, mutta lienee toista sataa. 

Nuoriso on yleisönä aikuisia vaati-
vampaa, mutta antaa palautteen suo-
raan. Mikäli musiikki ei kiinnosta, 
pyydetään parempaa. Viimeisimmät 

Teksti Kaisa Arjavaara, 
kuva Leena Syrjänen

Monet lapset ja 
yhdistykset jäävät 

kaipaamaan  
DJ Welton discoja.

hitit tunnistetaan ja nykyisin ne vaih-
tuvat miltei vuorokaudessa hitistä ale-
laariin. Lisäksi on ero tyttöjen ja poi-
kien välillä. Suosio hitaista vaihtelee.

Joskus keikoille on tullut mukaan 
herra Murphy sääntöineen. Vehkeet 
sohlaavat, sali on valoisa ja musiikki-
valinnat menevät metsikköön. Silloin 
kivaa ei ole ollut kellään. (Luultavasti 
DJ:n oma mielipide, sillä lapsia kuun-
nellessa kivaa on ollut aina. Toim. 
huom.) 

– Urani huippuhetki lienee ollut 
alueen palokuntanuorten pikkujou-
luissa, kun sain soittaa ravintola Sta-
tuksen laitteilla. 

Discot palasivat koulumuutosten 
myötä takaisin Matkun paloasemalle. 
Siellä vanhempaintoimikunnan aktii-
vit viime syksynä tiesivät jotain, mitä 
alakoululaiset eivät aavistaneet. Oli 
DJ Welton vihoviimeisen discon aika. 
Haikeina ja kiitollisina kaikki alueen 
vanhemmat, nuoret aikuiset, lapset ja 
yhdistykset jäävät kaipaamaan meille 
tärkeää henkilöä ja vapaaehtoistoi-
mijaa, matkulaista Mäkisen Mattia,  
DJ Welttoa. 

Henkilöt



24 25

Henkilöt

Savijoella asuvaa 19-vuotiasta Joel 
Vinnikaista ovat kaksipyöräiset aina 
kiinnostaneet. Harrastus lähti pihamo-
poilun kautta jo varhain liikkeelle kun 
Joel sai ensimmäisen moponsa 6-vuo-
tiaana. 13-vuotiaana alkoivatkin sitten 
jo kilpailutouhut karting-radoilla. 

- Isona tukena ovat olleet äiti Irmeli 
Vinnikainen ja isäpuoli Aimo ”Aikka” 
Kuosmanen joka hoiti teknisen puo-
len ja osasi kertoa ajamisesta omalla 
kokemuksellaan. Aikka hankki ensim-
mäisen minisupermoto-pyörän, millä 
ajettiin mikroautoradoilla. Se oli help-
po tapa aloittaa kilpaileminen ja ope-
tella ajamista.

Joel ajoi pienemmällä pyörällä kar-
ting-radoilla kolme vuotta, joista kah-
tena vuotena tuli mestaruus kansalli-
sesta sarjasta. 16-vuotiaana hän siirtyi 
isomman pyörän, vakio katupyörästä 
modifioidun Yamaha R6R:n sarviin 
ja ajoi ensimmäisen kauden 600-kuu-
tioisella ratapyörällä Suomen Cup-
sarjassa. Tuolloin Joel valittiin vuoden 
tulokaskuljettajaksi.

- SM-sarjaan siirryin 17-vuotiaana 
ja teimme sopimuksen Kallio Racingin 
kanssa. Tiimiä pyörittää Mika Kallion 
veli Vesa sekä Hannu-isä. SM-sarjassa 
ensimmäisenä vuotena olin loppu-
pisteissä 11. ja viime vuonna 4. Tänä 

Joel Vinnikainen #54
Forssan Moottoriseuraa edustava Joel Vinnikainen ajaa Kallio Racing tiimissä 
SM-sarjaa ratamoottoripyöräilyn Superstock 600 –luokassa.

vuonna jatkan Kallio Racingin tuella ja 
tavoitteena on Suomen Mestaruus.

Road Racing

Road Racing eli ratamoottoripyöräily 
on asfaltilla suljetuilla radoilla ajettava 
kilpalaji. Moottoripyörät on rakennettu 
alusta alkaen toimimaan nimenomaan 
rata-ajossa ja pyörän rakentaminen ja 
huolto kuuluu oleellisesti lajiin. Pyö-
rää huolletaan jokaisen ajon jälkeen ja 
alustaa säädetään vielä kisapaikallakin. 

Hyvä tiimi ja osaavat mekaanikot aut-
tavat saamaan parhaan lopputuloksen.

- Yhteishenki on hyvä. Ajotreenit 
ajetaan yleensä yhdessä ja pohditaan 
sitä kysymystä, kuinka pääsisi lujem-
paa.  Ajaminen itsessään on se palkin-
to kaikelle työlle ja panostukselle. 

Kesälajin hyvänä harjoitusmuotona 
tunnetun jäärata-ajon lisäksi kisakun-
toaan voi pitää yllä lenkkeilemällä ja 
lihaskuntoharjoituksin.

Mitä laji harrastajaltaan vaatii? 
- Aikaa, rahaa, kärsivällisyyttä ja si-

toutumista asiaan.  Sen olen oppinut, 
että ei ole oikeita eikä vääriä ratkai-
suja. Olen kulkenut omia teitä tähän 
pisteeseen ja edennyt askel askeleelta 
hätyyttämään Suomen kärkeä. 

- Suosittelen lajia siitä kiinnostu-
neille motivoituneille kaiken ikäisille. 
Radalle kannattaa mennä kokeilemaan, 
siihen jää yleensä aika hyvin koukkuun.

Koijärven alueen Joel näkee kehitty-
vänä kaupungin osana jossa on teke-
misen meininki.

- Viihdyn ihan hyvin. Parasta on 
oma rauha ja tietysti miinusta on vä-
limatkat  palveluihin.

- Sponsoreita on lähiseudulta mu-
kana tukemassa useita yrityksiä ja 
iso kiitos heille. Sukulaiset ja kaverit 
käyvät seuraamassa kisoja ja kyläläiset 
ovat hengessä vahvasti mukana. Uudet 
tukijatkin ovat tervetulleita.

Forssaa lähin moottorirata on Alas-
tarolla ja muut radat ovat Jurvassa, 
Virtasalmella, Vetelissä ja Räyskälässä.

Tänä kesänä Joelin suunnitelmissa 
on valmistuminen ajoneuvoasentajaksi 
Forssan Ammatti-Instituutista, sekä 
armeijan ja SM-sarjan kilpailun yh-
teensovittaminen. 

- Tulevaisuudessa aion toimia moot-
toripyöräalalla mekaanikkohommissa, 
ken tietää vaikka pääsisi reissaamaan 
ympäri maailmaa. 

Savijoella asuvaa ratamoottoripyöräilyssä 
menestynyttä Joel Vinnikaista ovat 
kaksipyöräiset aina kiinnostaneet.

Teksti Tomi Helin, kuva Tiina Leppämäki

Harrastukset: Road Racing, 
Jäärata, Lenkkeily
Pyörä: Yamaha R6R
Pituus: 170 cm
Paino: 55 kg
Syntymäaika: 1.4.1995
Suosikkirata: Alastaro
Seura: Forssan Moottoriseura Ry

Saavutukset:
2008 Minisupermoto 7.
2009 Minisupermoto  1.
2010 Minisupermoto 1.
2011 Supersport b600 luokassa 6.
Vuoden tulokaskuljettaja
2012 Superstock 600 11.  
2013 Superstock 600 4.
Motoparkin päätöskisassa 6s.

iten huomasit lah-
jakkuutesi?

- Koulussa ekoilla 
luokilla tein tehtä-

vät ja pyysin opelta lisätehtäviä. Kojon 
koulussa sain lisähaastetta, mutta ylä-
koulussa jouduin ajan kuluksi piirtele-
mään vihkoihin, Joose muistelee.

Oppiaineista Joose tykkää mate-
matiikan lisäksi fysiikasta, kemiasta ja 
kotitaloudesta.  Nuorenmiehen van-
hemmat, Ari ja Pauliina, ovat huolis-
saan kuinka hän saisi osaamistaan vas-
taavaa ratkottavaa. 

- Pelaan shakkia, olen osallistunut 
matikkaleireille ja -kursseille. Niissä 
opiskellaan asioita, joita ei vielä käydä 
peruskoulussa, Joose kertoo.

- Joose oppi trigonometrian (kolmi-
oita ja kulmia käsittelevä matematiik-
ka) yhdessä päivässä leirillä. Siellä oli 
mukana kansainvälisiin kilpailuihin 
valmistautuvia lukiolaisia, Ari sanoo. 

- Joosella on erinomainen mate-
maattinen oppimiskyky, hän oppi 
geometrian muutamassa tunnissa. 

Joose Lehtisellä on hyvä  
     matikkapää

Kojolla asuva 8-luokkalainen Joose Lehtinen 
menestyi vuotta vanhemmille oppilaille tarkoitetussa 
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liiton MAOL ry:n 
matikkakilpailuissa hyvin, sijoitukseksi tuli neljäs 
sija. Kojon Kyläyhdistys ry lahjoitti Jooselle stipendin 
kilpailumenestyksen johdosta 1.3. teatteriesityksen 
yhteydessä Koijärvitalossa.

Geomatria on matematiikan ala, joka 
tutkii kuvioita ja kappaleita ja niiden 
ominaisuuksia, Ari jatkaa.

Lahjakkuus näkyi jo 
lapsena

Joosen ollessa kuusivuotias, Ari-isä 
opetti hänelle neliöjuuret. Nuotit Joo-
se osasi jo viisivuotiaana. Poikaa kiin-
nosti myös avaruus- ja tähtitiede.

– Avaruuslentäjä oli Joosen toi-
veammatti pienenä, Pauliina-äiti pal-
jastaa.

- Joose harrastaa ja nautiskelee ma-
tematiikasta, hän laskeskelee huvik-
seen. Kielissä puolestaan hän joutuu 
tekemään läksyjä. Pulmapelit ratkea-
vat helposti. Joose harrastaa suunnis-
tusta, keihäänheittoa ja tennistä, näis-
sä on hyötyä keskittymisestä.

Myös musiikillisesti lahjakas Joose 
harjoittelee pianon soittamista. Ta-
voitteena on suorittaa vuoden sisään 
kolmas perustaso.

Joose kertoo viihtyvänsä hyvin Koi-
järvellä. Koirien kanssa hän tekee pit-
kiä lenkkejä luonnossa. 

Lehtisillä kannustetaan 
oppimaan

Lehtisillä on sikala ja kesäisin mehi-
läisiä. Lemmikkeinä ovat kaksi koiraa, 

kissa, hevonen ja undulaatit. Perhees-
sä on kuusi lasta. Lapset harrastavat 
muun muassa soittamista - kotoa 
löytyvät viulu, piano, sähkörummut 
ja haitari. Vanhemmat pyrkivät tuke-
maan ja rohkaisemaan oppimista.

- Lapsella on valmiudet ja kiinnos-
tus oppia kun hän alkaa kysellä, Ari 
sanoo. 

Lehtisen perheessä on kirjainten 
kyselevälle lapselle näytetty suurta 
aakkostaulua, jonka mukaan kirjaimia 
opetellaan. Tästä alkaa lukeminen pik-
ku hiljaa.

– Joosella oli uteliaisuutta ja kiin-
nostusta laskemisen suhteen, ensin 
hän pyysi peruslaskuja. Hänellä oli in-
to tehdä aina vain vaikeampia laskuja.  
Myös Joosea kaksi vuotta nuorempi 
Elias on osoittanut mielenkiintoa ma-
tematiikkaa kohtaan.

- Kun lapsella on intoa, uteliaisuut-
ta ja kiinnostusta, silloin hän oppii 
helpommin, Pauliina ja Ari kertovat 
kokemuksistaan. Ari painottaa kiin-
nostuksen merkitystä, tämän hän itse 
oppi nuorena. 

- Vanhempien kannattaa antaa lap-
selle tietoa ja oppimisvälineitä. Lapsi 
oppii, olipa asia mikä tahansa - vaikka 
tähtikuviot, lintujen nimet tai lasku-
toimitukset. Tiedoista ja taidoista on 
hyötyä sitten myös aikuisena.

Joose aikoo osallistua myös ensi 
vuonna matematiikkakilpailuun. Toi-
votaan Jooselle menestystä! Kaunista 
kesää koko Lehtisen perheelle!

Teksti ja kuva Anne Kettunen

Joose Lehtinen 
soittaa Oskar 
Merikannon Valse 
Lenteä, jonka 
hän esitti myös 
äitienpäivänä 
Koijärvitalossa.

Henkilöt
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Ilkka Kurikka

Juhlan aloittivat 
Mari Wahlberg ja 

Juha Alhainen: 
O.Rieding: Consert 

H molli 1. osa

Avauspuheen piti 
kouluneuvoston pj. 

Aarre Viholainen.

Edellisen lehden kaksi viimeistä kuvaa teksteineen liittyivät kou-
lun 100-vuotsijuhlaan.Olimme päättäneet, että kaikki ohjelmat, 
puheet, tarjoilut ym. tehdään kojolaisten voimin. Viimeisessä 
kuvassa oleva kouluneuvosto kokoontui puolitoista vuotta aiem-
min suunnittelemaan ohjelmaa ja muita järjestelyitä. Taustalla 
on taululla varsinaisen ohjelman runko.(näkyy huonosti).Teuvo 
Heikkilä teki suuritöisen historiikin. Itse keräsin kyläläisiltä vanhoja 
valokuvia, joita kopioin dia-filmille. Niistä valitsimme 80 kuvasar-
jaksi, johon Teuvo suunnitteli tekstin. Opettajat ohjasivat kukin 
2-3 ohjelmaa. Oli myös lasten ja vanhempien 2-ääninen kuoro. 
Juhlapuheen piti Eero Kullanen, Pekka Korvenoja videokuvasi 
kaiken mahdollisen, Lassi Lindqvist vastasi äänen kuuluvuudes-
ta, maatalousnaiset tarjoilusta, Sampo Kyander ohjelmalehtisen 
ulkonäöstä ym.

0SA 5

Yleisöä 

Belle ja Sebastian-elokuvan tunnussävel Lintu. Säestäjä Anna 
Kyander, eturivin huilistit Juha Alhainen, Kaisa Mäkelä ja Tiina 

Perälä. Äärimmäisenä oikealla Mari Wahlberg.

Päätössanat lausui Terttu Kyander.

Käsitöitä tehtiin suurella innolla kaikissa luokissa. Valitettavasti 
minulla on kuvia vain poikien tunneilta. Muistaakseni 
joskus 80-luvulta lähtien kolmasluokkalaiset tytöt ja pojat 
vaihtoivat lukukaudeksi tekstiilityön ja teknisen työn ryhmää. 
Syyslukukaudeksi tuli siis tyttöjä puutöihin. Innostus oli lievästi 
ilmaistuna valtava! Ensiksi opeteltiin sahaamaan. Liiteristä 
haettiin pyöreä koivuklapi ja siitä piti sahata saman paksuisia 
siivuja. Välituntikin sahattiin. Hikisinä ja onnellisina viipaleet 
tuotiin näytteille. Kukin sai valita 4-6 parasta ja ne vietiin 
kotiin isälle ja äidille kehuttavaksi. Eripaksuisista ei puhuttu 
mitään. Seuraavilla tunneilla tehtiin esim. leikkuulauta. Opittiin 
piirtämään, katkaisemaan lauta viivaa pitkin, höyläämään ja 
kairaamaan reikä. Jouluun mennessä kaikilla oli valmiina hieno 
puunkantoteline. Silloin osattiin jo niin paljon, että voi haaveilla 
vaikka puusepän ammatista. Poikien aikaansaannoksista en 
oikein ollut selvillä. Kuitenkin tiedän, että ainakin muutamilla itse 
tehty pehmonalle oli unikaverina vielä yläasteelle mennessä.

Kuvaelman esittivät Teea Tuomola,  
Piia Anttila ja Marko Hakala.

Tyttöjen voimisteluesitys

Juhlapuhe Eero Kullanen

Sikermä runoja Riitta Kemppi, 
välisoitot Maria Kyander

Tunti ennen juhlan alkua kouluneuvosto ja henkilökunta vastaanot-
ti onnitteluita. Erilaisin tervehdyksin ja lahjoin meitä muistivat mm. 
Lääninhallitus, Forssan kaupunki, seurakunta, kylätoimikunta, opet-
tajayhdistys, Harjun ja Matkun koulut, Osuuspankki ja Säästöpankin 
edustajat.
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Alkuopettajan merkitys on erittäin suuri. 
Sitä ei välttämättä aina tajuta. Hän opettaa 
kaiken sen, miten koulussa ollaan: Pitää 
huomioida muut, ei saa kiusata, käytetään 
sanoja ”kiitos”,”anteeksi” ja ”ole hyvä”. 
Muistetaan tervehtiä. Roskaaminen on kaik-
kialla sopimatonta, samoin metelöinti. Hän 
opettaa ruokailutavat, välineiden käytön, 
ruuan kunnioittamisen, kaikkea pitää ainakin 
maistaa eikä mitään saisi jättää syömattä. 
Niin ja perunoiden kuorimisen. Lyhemmin 
sanottuna hän opettaa hyvän käytöksen al-
keet. Siinä ohessa lapset oppivat lukemaan, 
kirjoittamaan, laskemaan, askartelemaan, 
piirtämään jne. Kun se kaikki tehdään rak-
kaudella, niin ”kivijalka” myöhempää elämää 
varten on kestävä.

Keväällä koulun loppuessa oli tapana kokoontua vielä omaan luokkaan. Kerran satuin paikalle kameran kanssa ja 
sain oheisen kuvan. Sitten kerran ei ollut kameraa… Koitti hetki, jolloin lapset kävelivät rauhallisesti jonoon ja kukin 
sai halia opettajan kanssa. Jokainen vartosi kiltisti vuoroaan. Sitten näin pienen, mutta suuren tapauksen. Pieni poi-
ka oli opettajansa syleilyssä ja sen loputtua käveli uudelleen jonoon viimeiseksi. Voikohan enää kauniimmin kiittää! 
Alkuopettajaa, joskus vahingossa äidiksikin kutsuttua!

Pojille käsityötunnit olivat 
tärkeitä, kouluun tultiin jopa 
vähän sairaina. Taidon 
lisääntyessä pystyttiin 
tekemään vaikeitakin töitä. 
Koululle saatiin sirkkeli-ta-
so-höylä. Sen avulla pystyin 
huomattavasti joudutta-
maan työskentelyä. Saha-
sin heille valmiiksi sopivan 

levyisiä ja pituisia lautoja. Käsin sahaaminen olisi kestänyt turhan 
kauan, jokainenhan osasi jo sahata. 5-6-luokkalaiset saivat halu-
tessaan itse ehdottaa, mitä halusivat tehdä. Aiheiden keksiminen 
oli vaikeata ja niinpä samoja ”jakkaroita” tehtiin vuodesta toiseen. 
Pojilla oli onneksi itsellään ehdotuksia. Sain myös apua mm. Tam-
mirannan Antilta. Niinpä pieniä apinoitakin syntyi useita. Viimeis-
tely oli hyvin tärkeä työvaihe. Siihen kiinnitin runsaasti huomiota. 
Viimeistelyn jälkeen työ oli valmis arvioitavaksi. Tyytyväisyys oli 
molemminpuolinen, kun sain antaa hyviä numeroita, kymppejäkin.

80-luvulla oli vielä kunnon talvia ja hiihdim-
me paljon. Lähimaastossa oli eri pituisia 

latuja, joita kierrettiin väli- ja liikuntatunneil-
la. Vaihtelun vuoksi kerran päätimme käydä 

Kiimalammella. Keskiluokkalaisiakin oli 
mukana. Yläluokan pojat menivät edellä ja 
itse hiihtelin hitaampien turvana oudoissa 

maisemissa. En arvannut, että koltiaiset 
olivatkin kilpailuhenkisiä. Hetken kuluttua 

heitä ei näkynyt eikä kuulunut. Tuli paniikki, 
sillä latu jatkui ohi Kiimalammen. Komensin 
pikkupojat takaisin koululle ja aloitin epätoi-

voisen takaa-ajon. Onnekseni pojat olivat 
pysähtyneet suolle ennen Kiimalampea. 
Vartosivat minua, HUONOKUNTOISTA, 
voitonriemuisina. Hikisenä ja hengästy-

neenä erehdyin puolustautumaan, että olin 
peräpään valvoja. Sitä ei kyllä olisi kannat-

tanut mainita. Reipasta joukkoa ja huumoria 
parhaimmillaan!

Olisikohan ollut suunnistusta? Oli tullut 
sade ja vaatteet kastuivat. Likomärkinä ei 
luokkaan voinut mennä, joten kaikki vaan 
pannuhuoneeseen ja kuteet kuivumaan. 
Kalsareissa ei tyttöjen näkyville ollut mene-
mistä. Koulun roolivaatteistosta löytyi apu ja 
sitten tyttöjen riemuksi ryhmäkuvaan.

Eri tilanteissa tuli otettua ryhmäkuvia. Ensimmäisessä on tauko koulun rappusilla. Toisessa olemme pyöräilleet 
Forssaan ja käyneet kaupungintalolla valtuustosalissa. Kolmannessa tehtiin pyöräretki Lunkinjärvelle OP:n mökille. 
Lämmitettiin sauna ja osa kävi uimassakin.
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KOIJÄRVEN KANSALLISPUKU ON 
KOTISEUTUTYÖN KRUUNU
Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Mu-
seoyhdistyksen henki ja innostus oli 
tarttunut myös suonpääläisiin, ja niin 
vuonna 1948 perustettiin kylälle oma 
alaosasto. Suonpään Kotiseutukerhon 
perustamiskokous pidettiin Jussilan 
talossa tammikuun 11. päivänä. Arvo 
Kytölä, urjalalainen maanviljelijä, sit-
temmin myös museoneuvoja ja monille 
tuttu aikansa persoonallisuus oli tieten-
kin kokouksessa selvittämässä kotiseu-
tutyön monia puolia. Runsas kyläläisten 
joukko oli paikalla, ja ensimmäiseksi 
puheenjohtajaksi valittiin Koijärven 
seurakunnan kanttori Jalmari Vehmas 
ja sihteeriksi opiskelija Eino Jussila.

Vuosi 1952 oli erityisen toimelias ja 
tuloksekas. Kerho teki aloitteen oman 
kansallispuvun saamiseksi Koijärvelle. 
Maisteri Tyyni Vahter Kansallismuse-
osta suunnitteli puvun, jonka kangas-
malli oli Lounais-Hämeen Museon 
kokoelmista, ja jota oli viimeksi käy-
tetty pieluksen päällisenä eli tyyny-
pussina. Lahtelainen Helmi Vuorelma 
Oy ryhtyi valmistamaan pukua, jonka 
piirustukset emäntä Aune Vehmas oli 
lunastanut ja luovuttanut käytettäväksi. 

Samana vuonna maisteri Auvo 
Hirsjärvi Kansallismuseosta suoritti 
Suonpään ja Saviniemen kylien kan-
satieteellisen valokuvauksen kerhon 

Teksti Ritva Pulli

aloitteen johdosta. Syksyllä juhlittiin 
Talonpoikaissäätiön myöntämiä kun-
niakilpiä Harjun, Koivusaaren, Van-
ha-Heikkilän, Jussilan ja Saviniemen 
Mäkelän aitta- ja pirttirakennuksiin. 
Koivusaaressa pidetyssä tilaisuudessa 
puhui mm. professori Esko Aaltonen.

Vuonna 1953 oli Koijärven kan-
sallispuvun uudistusjuhla Matti Veh-
maan talossa. Tilaisuudessa mainittiin 
olleen ”alun kolmattasataa henkeä”, ja 
juhla aloitettiin tänä päivänäkin tun-
teita herättävällä suvivirrellä. Puheen-
johtaja Henry Suolahti piti tervehdys-
puheen. Juhlan aikana kuultiin laulua, 
musiikkia ja runoutta. 

Uutta kansallispukua siirryttiin esit-
telemään talon pihamaalle. Kylän nai-
sia oli puoliympyrässä pukeutuneina 
muihin hämäläisiin kansallispukuihin. 
Heidän keskelleen asettui silloinen 
neiti Sirkka Vehmas ensimmäisenä 
uuden puvun kantajana. ”Koivusaaren 
Sirkka” muuttui myöhemmin Juhalak-
si, ja hänet tunnetaan laajasti sukujen 
tietäjänä ja monipuolisena taitajana. 
Uutta pukua juhlistettiin muistamalla 
esiäitien työtä hetken hiljaisuudella. 

Opiskelijasta tuomariksi valmistu-
nut Eino Jussila lausui juhlan lopuksi 
kiitokset esiintyjille ja erityisesti Arvo 
Kytölälle ansioista Koijärven kansal-

lispuvun aikaansaamiseksi. Yhteislaulu 
”Jo Karjalan kunnailla” päätti kesäkui-
sen perjantai-illan. 

Suonpään Kotiseutukerhon tekemi-
sistä ja toiminnasta on vuosien aikana 
kertonut myös Forssan Lehti, jonka 
uutisointiin ja Sirkka Juhalan tietoihin 
tämä kirjoitus perustuu.

Kuvat otettu Koijärvellä 
5.8.1984. Vas. Sirkka 
Juhala, oik. Pirkko Laento 
pukeutuneina Koijärven 
kansallispukuihin.

Ei mittään piimää, kun kututkaan ei lypsä.

Hoh hoijaa monta muijaa ja kaikki tarttis nuijaa.

Hoh hoh hoijakkaa, kun ei kulje poijatkaan, mut ei ole 
poikien ajakkaan.

Vasen oikee nosta koipee, välistä näkyy soikee.

Kyllä sika syytä keksii, jos ei ole maa jäässä niin on 
kärsä kipee.

Hyvää yötä sano mummo, kun silmä puhkes.

Sit mentiin sano kuolema vanhusta.

Vanhasta ihmisestä ei ole kun sudenkuopan peitoks.

Joka lajia on kun Hepsalan vakassa. Siellä oli 
neljännestä vaille puoli leipää.

Matti Meteli likkoja veteli Forssan torilla sontakorilla.

Kun menet Poriin sut pistetään pärekoriin ja vedetään 
pitkin Porin torii ja kori sanoo horin lorii.
Ensimmäinen enkeli. Toinen tonkeli. Kolmas konttipuoli. 
Neljäs neitsykäinen. Viides vilttihattu. Kuudes 
kullannuppu. Seitsemäs sepän emäntä. Kahdeksas 
kanavaras. Yhdeksäs ympärimäkkee. Kymmenes kynttilä 
kätteen.

Söisi suu vetäisi vatsa, vaan ei kestä heikot sääret. 
Sääriänsä huono syyttää.

Pois alta ja jaloista, me ollaan isoista taloista.
Hyviä öitä ja kirpuille töitä.

Matista neljä Maariaan,Maariasta viis Vappuun.

Käki kukkuu vanhana vappuna vaikka honkan holosta.
Mitä Maariana katolla, sitä Vappuna vaolla.

Kello yks, muna kyps. Kello kaks tapa laps. Kello kolme, 
liiton solmin. Kello neljä pesen seljän. Kello viis, paratiis. 
Kello kuus, korjaa luus. Kello seitsemän, pistä veitsellä. 
Kello kahdeksan, kanat lahdessa. Kello yhdeksän, lanka 
vyyhdessä. Kello kymmenen pikitynnyri.

Kaija Pajulampi

Vanhoja sanontoja

Muistelmat

Elisabet Juhala syntyi 29.1.1840 sil-
loisen Tammelan Ilvesojalla suureen 
perheeseen sen kahdeksantena lap-
sena.  (Hänestä on käytetty kansan-
omaisesti myös Liisa-etunimeä esim. 
huutokauppa-asiakirjassa vuodelta 
1880 ja kirkonkirjoissa kummina 
vuonna 1894.) Isä Juha Juhanpoika oli 
syntynyt 1778 Tammelassa ja äiti Ma-
ria Paulintytär 1800 Urjalassa.                                                                             

Toisista ihmisistä välittäminen ja 
heistä huolehtimi-
nen oli tuttu piirre 
suvussa. Maria-äiti 
oli parannellut sai-
raita. Kerrotaan, 
että juuri kun oli 
äidin hautajaiset, 
tuli eräs sairas apua 
hakemaan tietä-
mättä, että avun 
antaja oli jo vai-
naja. Silloin eräs 
hauta ja i sv i e r a s , 
Näppisen Samuli, 
ehdotti, että jon-
kun sisaruksista oli 
jatkettava äitinsä 
työtä. – Ihmiset 
ovat tottuneet tääl-
tä apua saamaan ja tänne hädissään 
tulemaan, yhden teistä on astuttava 
äidin tilalle, hän todisteli.

Sisarukset, Beata-Kaisa, Maria-Stii-
na, Elisabet ja Anna-Justiina katsoivat 
toisiaan. Vaikka he olivatkin jonkin 
verran perillä äitinsä parannusmene-
telmistä, he pelkäsivät vastuun otta-
mista. Tällöin Näppisen isäntä ehdotti 
pitkäntikun vetoa, mihin sisarukset 
vihdoin viimein suostuivat.

Arpa lankesi Elisabetille. Rauhalli-
sesti hän astui sairaan luo, talutti hä-
net kamariin ja alkoi tutkia kättä, val-
misti hauteen ja rukoili, että hän voisi 
täyttää oikein tehtävänsä. Aamulla oli 
särky kädestä hellittänyt ja muutaman 
päivän kuluttua potilas palasi kotiinsa 
parantajaansa siunaten. Elisabetin elä-
mäntehtävä oli löytynyt. Hän oli sil-
loin 32 vuoden ikäinen.

Jo yhdeksän vuotta aikaisemmin 
23 -vuotiaana Elisabet oli mennyt 
avioliittoon häntä kymmenen vuotta 

JUHALAN MAMMA 0SA 1
Oikein vanhat kojolaiset muistavat Juhalan mamman, Ilvesojan mamman, 
Kojon mamman.  Ainakin näitä nimiä hänestä, luonnonparantajasta, käytettiin.

vanhemman räätälimestari ja torppari 
Tuomas Sederstrinin kanssa. (Suku-
nimen kirjoittaminen ja ääntäminen 
tuotti hämäläisseudulla suuria vai-
keuksia. Tottuneetkin sanankäyttäjät 
kirjoittavat väärin joko Söderström, 
Cederstedt tai Cederstrin. ) Perhe 
asui ensin Tammelan kirkolla, mutta 
muutti muutaman vuoden kuluttua 
Ilvesojalle. Heillä oli omat huoneet 
Juhalan mäessä missä Elisabetin van-

hemmat ja velikin asuivat.
Ruusa Kulmalan Tammelan Susik-

kaalta, muistot mammasta olivat mo-
ninaiset. Tieto oli läheistä, sillä hän oli 
samaa sukujuurta. Elisabet oli Ruusan 
isoäidin äiti. He tapasivat monta ker-
taa. Ikäero, yli 70 vuotta, ei haitannut 
kanssakäymistä, pikemminkin lähensi 
sitä. Lapset ja nuoret olivat mammal-
le mieluisia ja rakkaita. Matka Susik-
kaalta Ilvesojalle tehtiin Lautaportaan 
ja Suonpään kautta polkupyörällä, 
kerran potkukelkallakin ja reen tai rat-
taiden perässä istuen isomamman ja - 
papan kyydissä. 

Elisabetin ja Tuomas Sederstrinin 
talossa oli neljä huonetta: pakari eli 
keittiö, kamari, porstuakamari ja tupa 
jota kutsuttiin myös pirtiksi. Viimek-
si mainittu oli paljolti potilaita varten. 
Seinustoilla oli yhteensä viisi sänkyä, 
jotka olivat huonokuntoisten tai pitkä-
matkaisten yöpymispaikkoja. Pirtti oli 
kuin sairaala,  jossa potilaita tutkittiin, 

lääkittiin, ruokittiin, mutta ennen kaik-
kea pidettiin tärkeinä ihmisinä, joille 
riitti lohtua ja ymmärrystä yli kaiken.

14 - 16 -vuotias Ruusa saattoi avus-
taa kiireistä mammaa monissa aska-
reissa. Hyväksi tunnettu leivinuuni 
lämmitettiin usein. Sitä monet kyläläi-
setkin käyttivät paistamiseen. Ruusan 
leivistä tuli kohokuorisia, lienevätkö 
rei’ittämiset jääneet liian vähäisiksi. 
Mamma katseli reikäleipiä ja tokaisi 

leikkisästi: ”Mikset 
sitä kuarta leipoe-
sas kiinni lyäny, ku 
se noin irtonaiseks 
jäi!”

Elämän ilmi-
öihin mamma 
kiinnitti myös 
huomiota edusta-
en vanhakirkollis-
ta ajattelua. Kun 
muoti muuttui 
ja nilkkoihin as-
ti ulottuneet ha-
meet lyhenivät, 
niin mamma huo-
mautti: ”Mitäs 
neet jallaat siältä 
hammeen alta niin 

poies tuppaatten, pysykäi siällä vaan!”
Lempi Heikkilän, Tamme-

lan Susikkaalta hänkin, muistoja 
isoäidistään:”Se oli semmonen piän-
enkokonen ihminen, lyhkänen ihmi-
nen, mutta semmonen vikkelä. Ja ko-
vin semmonen hyvä juttelemmaan. Se 
laski leikkiä niin paljon siinä, kun se 
paransi ihmisiä. Se laski leikkiä siinä 
aina sekkaan.”

Juhalan mamman viimeinen leposija 
Koijärven hautausmaalla ei ole pää-
käytävien vieressä vaan Sulinin num-
men, niin kuin ennen sanottiin, kor-
keimmalla kohdalla ja saanee ansaitun 
muistolaatan alkukesän aikana.

Lähteet:

Esa Peltola: Tammelan Ilvesojan Juhalan 
sukua 1600-luvulta nykypäiviin
Pekka Lehtimäki: Tammelan murrekirja
Lounais-Hämeen kotiseutulukemisto
Omat haastattelut

Teuvo Heikkilä

Muistelmat
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Asuin Koijärven pitäjän Matkun ky-
lässä elämäni ensimmäiset parikym-
mentä vuotta 1940-luvulta 1960-lu-
vun alkuun. Aloitin koulunkäynnin 
Matkun kansakoulussa ja jatkoin 
Forssan Yhteislyseossa. Asevelvolli-
suuden jälkeen muutin Helsinkiin ja 
pitkän työrupeaman jälkeen asun nyt 
pääkaupungissa eläkeläisenä.

Matku oli siihen aikaan vireä ky-
lä – ainakin se minusta tuntui sellai-
selta. Maanviljelyksen ympäröimässä 
kylässä oli työpaikkoja ja palveluja: 
rautatieasema, posti, saha, rullateh-
das, tapettitehdas ja arkkutehdas sekä 
Vuolteen metalliverstas, Vianderin 
paja ja Matkun mylly. Kauppojakin 
oli useita: Nuutajärven Osuuskauppa, 
Tammelan Osuuskauppa, Arjolan- 
myöhemmin Suomisen- ja Tommi-
sen kaupat, Osuusteurastamo ja sen 
lihakauppa, Kemikalio, Osuuskassa, A 
V Ahosen polkupyöräkorjaamo sekä 
vuokra-autoilijat Syrjänen ja Hiisilä. 
Kerholassa järjestettiin mm. Matkun 
VPK:n iltamia ja näytettiin elokuvia. 
Koijärven Kunnon seuratoimintaan 
kuuluivat yleisurheilu, suunnistus ja 
lentopallo.

Asuin sahan asuinrakennuksessa. 
Tässä tarinassa kerron muistikuvia-
ni sahasta ja sen toiminnoista. Sahan 
asuintalossa ja lähiympäristössä asui 
useita samanikäisiä kavereita. Urheilu 
oli meidän pääharrastuksemme. Sahan 
alueelta löytyivät suorituspaikat kai-
kille yleisurheilulajeille, jalkapallolle ja 
myöhemmin lentopallollekin.

Koijärven pitäjän Matkun 
kylään oli Matti Lehtinen 
perustanut sahan 1934                                                  

K. Koskisen Puutavaraliike Kärkölästä 
osti sen 1936. Lehtinen myi sahan sen 
vuoksi, että hän oli ostanut Kojon kar-
tanon ja ehkä syynä osittain oli myös 
alkanut sairaus. 

Isäni Niilo Ahonen oli K. Koski-
sen Puutavaraliikkeen, vuodesta 1951 
K. Koskisen Saha Oy:n, sahalla Mat-
kussa metsä- ja piiripäällikkönä 1939 
- 1962. Hän osti tukkipuut sahausta 
varten sekä Matkun että Suonpään sa-
hoille. Kiireempinä aikoina saha kävi 
kahdessa jopa kolmessa vuorossa. 

Entinen matkulainen muistelee 

Sahan asuinrakennuksessa 
oli kaksi kerrosta

Asuimme Koijärven kunnan Matkun 
kylässä K. Koskisen sahan työväen-
asunnossa. Asuinrakennuksessa oli 
kummallakin puolella kolme ulko-
ovea, joista keskimmäisestä pääsi toi-
sen kerroksen asuntoihin. 

Aseman puolella taloa oikeanpuo-
leinen ovi johti sahan konttoriin. 
Konttoristi laski palkat tehtyjen tun-
tien perusteella. Palkkapäivänä jokai-
nen sai oman palkkapussinsa kontto-
rilta.

Konttorissa oli sahan ainoa puhelin. 
Puhelinnumero oli Matku 44. Puhe-
limella voi soittaa ainoastaan Mat-
kun käsivälitteisen puhelinkeskuksen 
kautta. 

Keskukseen alaisiin linjoihin kyt-
kettiin heti, ellei linja ollut varattuna. 
Kaukopuhelut tilattiin erikseen ja nii-
den toimitusaika saattoi olla pitkäkin. 
Keskuksenhoitaja soitti, kun kauko-
linja oli auki. 

Konttoristi joutui usein hakemaan 
isäänikin sahan alueelta puhelimeen. 
Sisarteni Salmen tai Kaijan työsken-
nellessä konttoristina he riensivät sa-
han alueelle ja huusivat: ”Isä puheli-
meen, isä puhelimeen, isäää…”. Linja 
oli auki, kunnes asianomainen löytyi 
tai kerrottiin, ettei ole tavoitettu. 

Meille kotiin oli myös puhelinlin-
ja Matku 56. Puhelinkone oli L M 
Ericsson´in valmistama. Se sisälsi pa-
ristokotelon, luurin, soittokellon ja 
soittoveivin. Soittokellon pirinä kertoi 
puhelun olevan tulossa. Luuri nostet-
tiin korvalle ja asiat alkoivat luistaa. 

Soittohalun ilmetessä veivattiin 
soittokammesta ja sen jälkeen nos-
tettiin luuri korvalle sekä odotettiin 
puhelinkeskuksen vastausta. Puhelun 
päättymisen jälkeen käännettiin taas 
soittokampea merkiksi keskukselle, 
että puheet on puhuttu.  Koko komeus 
oli kiinnitetty seinään. 

Asuinrakennuksen yläker-
ran asunnoista pääsi yhteisel-
le palkongille eli parvekkeelle.                                                                                                 
talossa asui hiukan ajankohdasta riip-
puen 5-7 perhettä.

Yleisin asuntokoko oli huone ja 
keittiö. Keittiössä oli puuhella ja ka-
mareita lämmitettiin pystyuuneilla. 

Polttopuuna käytettiin sahausjätettä 
eli polia. Vesi tuli ja meni kantamalla. 

Pahanhajuiset kellarikomerot oli 
kaivettu talon alle. Niihin piti kulkea 
ensimmäisen kerroksen huoneistojen 
eteisten kautta. Vinttikomeroihin taas 
kuljettiin toisen kerroksen asuntojen 
eteisten kautta. Vintissä oli myös kah-
den vedettävä mankeli eli vyötärökor-
keudella oleva vetokahvoilla varustettu 
puulaatikko täynnä kiviä samankokoi-
sen pöytätason päällä. Mankeloitavat 
lakanat, pöytäliinat tms. kostutettiin, 
laskostettiin ja rullattiin tukin ympä-
rille. 

Tukkeja (halkaisija n. 10 cm, pi-
tuus n.130 cm) oli kaksi ja ne asetet-
tiin puulaatikon ja pöytälevyn väliin. 
Tukki voitiin asettaa paikalleen, kun 
laatikko vedettiin puolittain pöydän-
reunan yli ja painettiin siltä puolelta 
alaspäin ja toinen tukki vastaavalla ta-
valla. Sitten vaan kahdestaan vedettiin 
ja työnnettiin laatikkoa edestakaisin ja 
sileää tuli. Vintillä oli myös pyykkina-
ruja talvikuivausta varten.

Puuseet eli ulkovessat olivat rivissä 
ulkorakennuksessa Menostentien var-
ressa. Samassa rakennuksessa sijaitsi-
vat myös jokaiseen asuntoon liittyvät 
puuliiterit sekä sauna ja leivintupa.                                                  
Asuinrakennus sijaitsi n. 20 metrin 
päässä Toijala-Turku-rautatiestä. 

Junan kulku tärisytti rakennusta, 
mutta siihen tottui niin etteivät yö-
unetkaan pahemmin häiriintyneet. 
Junat kulkivat normaalisti harvan ai-
kataulun mukaan. Toisinaan kulussa 
oli myös ylimääräisiä tavarajunia, joita 
kutsuimme ´aavejuniksi´. Ehkä nimi-
tykseen vaikutti sekin, että ne Tur-
kuun mennessään tulivat sahan koh-
dalla alamäkeä hiljaa, yllättäen aivan 
kuin aaveet.

Asuinrakennuksen ja sahan 
välissä oli rautatie

Saha sijaitsi asuinrakennuksesta kat-
soen välittömästi Toijala-Turku-radan 
toisella puolella. Asuinrakennuksen 
kohdalla oli ylikäytävä. Se oli sahan-
puolelta niin jyrkkä, etteivät tukkiautot 
täydessä kuormassa sitä yleensä käyttä-
neet, vaan ajoivat Matkun kylän kautta 
rullatehtaan ohi suoraan tukkilaanille. 

Saharakennus oli kaksikerroksinen 
pitkä punamullalla maalattu puutalo 
ja sen kyljessä olivat tiilirakenteiset 
konehuone ja höyrykattilahuone se-
kä rautarakenteinen savupiippu. Ra-
kennuksen asemanpuoleisesta päästä 
kuljetin vei tukit sisään ja rakennuk-
sen toisesta päästä tuli valmis puuta-
vara ulos. Laudat ja lankut lastattiin 
kuljetusvaunuihin ja kuljetettiin si-
säistä kapearaiteista rautatieverk-
koa pitkin alamäkeä lautatarhalle.                                                                                                                                 
Asser Myllymaa oli sahanhoitajana 
1940-luvulla ja 1950-luvun alussa. 
Erkki Helin tuli hänen jälkeensä ja 
Aaro Mustapää seurasi Heliniä.

Sahattavien tukkipuiden 
hankinta 

Isä huolehti havupuiden ostosta sa-
halle. Metsätyönjohtajat Kalle Riihi-
mäki, Kaarlo Mäkelä, Lambert (Lam-
pe) Valtanen, Keijo Hakala, kapteeni 
Lehtonen, Suoranta ja Pauli Kivistö 
jakoivat työurakoita ja huolehtivat 
työvaiheiden toteutuksesta metsäsek-
torilla. Metsäteknikko Pauli Kivistö 

jatkoi isän kuoleman, jouluaattona 
1962, jälkeen hänen tehtäviään.   

Metsänomistaja myi tukkipuita jo-
ko pystykauppana, jolloin ostaja huo-
lehti puiden kaadosta, tukkien teosta, 
niiden kuljetuksesta ensin tienvarteen 
ja sieltä sahalle tai sitten sopimus teh-
tiin hankintakauppana niin että myyjä 
toimitti tukit tienvarteen tai sahalle 
saakka. 

Myytävä puuerä eli leimikko mer-
kittiin metsänhoidon neuvojan tms. 
toimesta voimassaolevien kaatosuo-
situsten ja määräysten mukaisesti. 
Kaadettavaan puuhun oli ns. leima-
kirveellä tehty pystysuuntainen pin-
takerroksen läpäisevä veisto.  Ostajan 
edustajat kävivät ”lukemassa” eli arvi-
oimassa merkityt puut ja tekivät sen 
mukaan ostotarjouksen. 

Metsänluvussa käytettiin apu-
na silmämitan lisäksi H-kirjaimen 
muotoista tuumamittahaarukkaa. 
Se kiinnitettiin pitkään riukuun,  
jonka avulla voitiin arvioida tar-
kemmin puun keskihalkaisija.                                                                                                                                
Leimakirves oli pieni, yhdellä kädellä 
käytettävä kirves, jonka hamara- eli 
lyöntipuolella oli ”K”-kirjainstanssi 
(Koskisen saha). Lyöntipuolta käytet-

tiin, kun haluttiin merkitä ostajan lei-
ma näkyviin mm. tienvarteen ajetuissa 
tukkikasoissa. Metsätyöt ja tukkien 
kuljetus sahalle tehtiin talven aikana, 
kun maa oli jäässä. 

Kuusi- ja mäntytukit tuotiin sahan 
tukkivarastoon eli laanille lähialueel-
ta talviaikaan hevosilla ja kauempaa 
kuorma-autoilla. Kesäsahausta var-
ten tukkeja varastoitiin myös järviin: 
mm. Lunkinjärveen ja Liesjärveen 
sekä tuotiin niiltä tukkiautoilla lajit-
telualtaan kautta sahaukseen. Kesällä 
laanille varastoituja tukkeja uhkasivat 
mm. puutaudit, -sienet ja toukat, jon-
ka vuoksi tukkikasoja kasteltiin.

Jokainen kuorma ylösotettiin eli 
mitattiin ja merkittiin jokaisen tukin 
latvapäähän sen halkaisija tuumina. 
Metsässä kaatomies tai työnjohtaja 
oli jo merkinnyt siihen tukin pituuden 
jalkoina. Mittamies huusi ylösotta-
jalle esimerkiksi 7/ 16, joka merkitsi, 
että tukki oli latvapäästään 7 tuumaa 
paksu ja sen pituus oli 16 jalkaa. Pak-
suusmittausta tehdessä kuoriosaa ei 
huomioitu. 

Ylösottajalla oli tarkoitusta var-
ten esipainettu vihko. Siinä jokaisel-
le myyntierälle eli leimikolle oli oma 

MATKUSSA OLI SAHA 0SA 1

Matkun saha vuonna 1950. Vasemmassa alalaidassa on paja ja autotallit. Sen takana on vesiallas, josta tukit 
siirretään kuljetinsiltaa pitkin sahattavaksi. Saharakennuksen oikeasta päästä kuljetetaan valmiit tuotteet omaa 
raideverkostoa pitkin lautatarhalle. Matalampi vaalea osa on konehuone ja korkeassa osassa on höyrykattila. 
Taustalla näkyvät sahan kaksikerroksinen asuinrakennus ja Lehmälän tilan talo. Turku – Toijala rata on sahan ja 
asuinrakennuksen välissä.

Kuvan oikeudet omistaa Veljekset Karhunmäki Oy. Kylähullu-lehti on saanut julkaisuoikeuden tässä historiikissa.
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sivuaukeamansa ja siinä jokaiselle 
paksuudelle ja pituudelle oli oma ris-
tiintaulukoitu lokeronsa. Ylösottaja 
merkitsi aukeamalle asianomaiseen 
kohtaan tukkimiehen kirjanpidolla 
joko pisteen tai viivan. Myös huudet-
tujen tukkien lukumäärästä ylösottaja 
piti kirjaa tukkimiehen kirjanpidolla. 
Tukkikuorman tyvipuoli oli aina tasai-
nen ja ajomiehen tehtävänä oli sieltä 
laskea koko kuorman kappalemäärä. 
Ylösottaja kontrolloi, että kaikki tukit 
tulivat huudetuiksi. Monivuotisena 
mittamiehenä Sahalla oli Yrjö ( Jussi) 
Laakso. Asevelvollisuuden jälkeen mi-
nä olin ylösottajana muutaman kuu-
kauden ajan ennen Helsinkiin lähtö-
äni.

Talviaikana ylösotetut hevoskuor-
mat lajiteltiin heti tuumakoon mu-
kaisiin pinoihin. Autokuormat puret-
tiin laanille yhteen kasaan, josta tukit 
lajiteltiin kokonsa mukaiseen pinoon 
hevosen vetämän reen tai trukin avul-
la. Kesäaikana kuorma-auto ajettiin 
lajittelualtaan viereen. Tukkikuorma 
sidottiin keskeltä vahvalla kettingillä 
yhdeksi nipuksi, poistettiin kuorman 
kiinnitysköydet, laukaistiin auki auto-
kuorman altaanpuoleiset tukitapit ja 
ajettiin auton vastapuolen pyörät ko-
rokkeille, jolloin tukkinippu heilahti 
lajittelualtaaseen eli saviläpeen.

Sahaukseen menevät tukit 
esilajiteltiin

Sahan asemanpuoleisessa päädyssä oli 
lajitteluallas eli saviläpi. Siihen johdet-
tiin vesi sahan alueen läpi virtaavasta 
Sokeeojasta maanalaista puuputkea 
myöten. Veden korkeutta säännöstel-
tiin temmien eli patojen avulla. Lajit-
telualtaassa tukit lajiteltiin tuumakoon 
mukaisesti. 

Savilävellä työskentelivät lajittelijat 
ja repsikka, jonka tehtävänä oli työn-
tää puita katkeamattomana jonona 
kuljettimeen eli transporttiin. Työvä-
line oli nimeltään keksi eli tukkihaka: 
pitkän puusauvan päässä oli sekä terä-
vä koukkumainen että suora teräosa. 

Talviaikana lajitellut tukit kulje-
tettiin hevosella, autolla tai trukilla 
suoraan tukkivarastosta eli laanilta 
kuljettimen viereen, josta repsikka 
tukkikoukulla pyöritti ne yksitellen 
kuljettimelle. Se vei tukit ykkössahu-
rille, jonka tehtävänä oli sahata kah-
delta reunalta yksi tai kaksi kuorilau-
taa pois. 

Näin syntynyt ´pelkka´ siirrettiin 
seuraavalle sahurille, joka sahasi tu-
kin teräasetusten mukaisesti laudoiksi 
tai lankuiksi. Tähän työhön käytettiin 
ajoittain kahta raamia. Sahaukset teh-
tiin tuumamitoissa. Oli kolmen vartin 
(3/4”) ja seiskakasin (7/8”) paksuista 
lautaa sekä kakkosnelosta (2x4”) eli 
lankkua. Kolmevarttinen oli hiukan 
ohuempaa. Ammattimies kyllä tun-
nisti.

Voima Bolinderin kolmelle kehä-
sahalle eli raameille saatiin Bolinder-
höyrykoneesta, valta-akselin ja latta-
hihnojen välityksellä. Höyry tuotettiin 
höyrykattilassa, jonka lämmittämiseen 
tarvittiin sahauksesta tulevaa purua, 
jota kului vuorokaudessa n. 37 m3. Se 
johdettiin purukuljettimilla tulipe-
sään. 

Sen osan purusta, jota ei käytetty  
höyryn tuottamiseen kuljetin vei kat-
tilahuoneen ulkopuolelle. Purukasa oli 
ajoittain korkea ja kasan sisällä läm-
pötila nousi mitä syvemmälle kaivoi. 
Höyrykattilan alla oli tuli yötä päivää. 
Yövartija valvoi sitä öisin ja hän kiersi 
muuallakin sahan alueella.

Sahaus tapahtui 
rakennuksen toisessa 
kerroksessa

Ensimmäinen kerros oli täynnä voi-
mansiirtoon tarvittavaa tekniikkaa: 
hihnoja ja hihnapyöriä. 

Kehäsahoihin tehtiin asetukset eli 
kiinnitettiin terät sahattavan puun 
koon ja sahattavien lautojen tai lank-
kujen mittojen mukaan. Samaa kokoa 
sahattiin yleensä aamusta ruokatau-
koon saakka. 

Uudet teräasetukset tehtiin tauko-
jen aikana. Asettaja huolehti terien 
teroituksesta, teräjaosta ja paikoilleen 
asetuksesta. Leevi Paajanen toimi 
asettajana 1950-luvulta eteenpäin.  

Työpäivä alkoi klo 7 ja loppui klo 
16. Kello 11–12 oli ruokatunti ja il-
tapäivällä kahvitauko. Työmiehillä oli 
eväät mukana ja ne nautittiin alaker-
ran ruokakopissa. Sahan työväenasun-
noissa asuvat ammattimiehet kävivät 
kotonaan syömässä.

Kehäsahoilta laudat ja lankut oh-
jattiin kuljettimilla särmäyssahalle 
(kanttikone). Kanttari määritteli raa-
kalaudasta saatavan laudan leveyden ja 
sääti vivusta kanttikoneen toisen terän 
sopivalle etäisyydelle kiinteästä terästä 
sekä ohjasi laudat yksitellen suoraan 

kanttikoneen läpi.  Kone särmäsi reu-
nat. Kanttarina toimi mm. Viljo Ri-
kassaari. 

Viimeiseksi suoritettiin ns. latva-
pään tasaus lähimpään jalkamittaan. 
Laudan tai lankun mittojen ja laadun 
mukaan ne lajiteltiin kuljetusvaunui-
hin ja kuljetettiin sisäistä kiskoverkos-
toa pitkin lautatarhalle pinottavaksi 
omiin taapeleihinsa eli niistä raken-
nettiin ammattitaidolla neliöpohjaisia 
rakennelmia, joihin laudat ladottiin 
ilmavasti kuivamaan. Taapelin päälle 
rakennettiin vielä vino katto laudoista, 
ja se sidottiin kiinni kestämään huo-
nojakin säitä. 

Lautatarhalle johti kolme saman-
suuntaista kiskorataa. Radan sahan-
puoleinen pää oli korkeammalla, ja 
raskaat lautavaunut rullasivat kevyesti 
lievää alamäkeä lautatarhalle. Kol-
mosraide meni alkupäässään kuivan 
puutavaran säilytykseen tarkoitetun 
makasiinin läpi. Sahalta tulevien ra-
tojen ja lautatarhalle johtavien ratojen 
välissä oli niihin kohtisuorassa sijait-
seva järjestelyraide, jossa kulkevalla 
järeämmällä karhuvaunulla siirrettiin 
kuljetusvaunut oikeille raiteille. Kar-
huvaunuun mahtui kerrallaan kaksi 
kuljetusvaunua. 

Sahalla tehtiin myös kimpi- eli laa-
tikkolautoja. Ne olivat määrämittoi-
hin sahattuja pätkiä ja niitä oli myös 
kahta eri paksuutta. Aivan lautatarhan 
perällä oli alue, jonne nämä laatikko-
laudat pinottiin omiin taapeleihinsa 
kuivamaan. 

Helsingissä 17.2.2014 Harto Ahonen
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Velj. Karhumäki: Ilmakuva Matkun sahasta 
1950 (Kertakäyttölupa Kylähullu-lehteen)

Kansanopetusta Suur-Tammelassa.
Seurakunta ja kunta yhdessä olivat pe-
rustamassa kiertokoulua. Ensimmäi-
nen alustava kiertokoulukokous oli jo 
vuonna 1872. 

1884 Tammelan kiertokoulut jaettiin 
viiteen piiriin ja jokainen piiri kolmeen 
lohkoon. Pohjois-Tammela, johon Ko-
jokin kuului, oli viidettä piiriä, siitä en-
simmäiseen lohkoon kuului Kaukjärvi 
ja Järvenpää, toiseen lohkoon Kojo, 
Ahoniitty, Savikonoja, Ilvesoja ja Vuol-
tu, kolmanteen lohkoon Linikkala.

Johtokunnan kokouksissa viidennen 
piirin opettajaksi valittiin 1903 neiti 
Saima Koskinen. Koulua pidettiin eri 
kylissä noin kuuden viikon jaksoissa. 
Eniten kuitenkin toisen lohkon Ko-
jon Vaarilassa, Raitoon Simolassa ja 
Vuollun Anttilassa. Kouluissa toimi 
seuraavat opettajat: Toimi Vuori Ko-
jolta (1915-), muutti kiertäväksi opet-
tajaksi Forssaan, Elsa Sofia Nurminen 
(Tammela, 1915-), Bertta Sofia Juhala 
(Heikkilä) Kojolta (1918-).

Tammelassakin vuonna 1919 tuli 
kysymys kiertokoulujen muuttami-
sesta kunnalliseksi alakansakouluksi. 
Näin Tammelan pitäjään Vuollun ky-

lään kuuluvat joutuivat Kojolle, Urja-
laan kuuluvat Matkun kouluun.

Supistettu koulu Vuollussa alkoi 
1930 väliaikaisesti vuokratussa Wah-
reenin aikaisessa puusepän verstaassa. 
Vuollun koulu toimi supistettuna 12 
vuotta yhden opettajan opetuksessa. 
 
Ensimmäinen opettaja Vuollussa oli 
Onni Kukkonen 1930–1931. Hän 
oli poikamies ottaen osaa kylän rien-
toihin voimallisesti, jopa ”pöhnäten”, 
niin kuin mies tekee. Ensimmäinen 
käsityönopettaja oli Arvo Säteri. En-
simmäiseen johtokuntaan kuuluivat 
Nikolai Jussila, Iivar Jansson, Mau-
rits Pelttari, Matti Lehtinen, Anselmi 
Kojonsaari, Martta Peipinen ja Arvo 
Mäkelä. Ensimmäisenä vuonna oppi-
laita oli 22. 

v. 1931–1932  Opettaja
 T. Lähdemäki
v. 1932–1935 Vieno Vainio
v. -36 Paavo Laine
v. -37 Saimi Säilä
v. 1938–1940 Aili Mäkipää
v. -41 Impi Heinonen
 

Käsityönopettajina toimivat Lauri Rai-
tio, Kalle Kuusela ja Toivo Jääluoto.

Se miksi opettajien vaihtuminen oli 
niin nopeaa, johtui siitä, ettei opetta-
jille oltu kunnan puolesta järjestetty 
asuntoa. Lisäksi opetuspuitteet olivat 
heikot. Supistetussa koulussa opettaja 
joutui opettamaan neljää luokkaa sa-
massa tilassa, jossa oppilaiden määrä 
vaihteli 22–35 välillä. Lisäksi keväällä 
koulujen päätyttyä opettaja joutui pi-
tämään alakoulua 2-3 viikkoa. 

Välillä alakoulua pidettiin ulkona 
kivien päällä. Siellä kärpäset, perhoset 
ja muurahaiset kiinnostivat enemmän 
kuin aakkoset. Yläkouluun siirryttäes-
sä kirjaimet olivat vähissä.
 
Supistetussa koulussa ei ollut koulu-
ruokailua vaan oppilaat söivät omia 
eväitään. Koulua käytiin kuutena päi-
vänä viikossa. Lauantai oli lyhyempi, 
sillä silloin koulua käytiin klo 9-13. 
Kylän toiminta oli vilkasta ja koulu 
toimi kylän keskipisteenä. 1930-luvul-
la ei ollut radioita ja jos oli, ne olivat 
yhden käden sormilla laskettavissa. 
Sen ansiosta koulu oli toiminnan kes-
kipisteenä. Äitienpäivä oli odotettu 
tapahtuma, samoin koulun kuusijuhla. 
Myös kertaustilaisuudet kokosivat vä-
keä koululle. 

Yleensä kaikki opettajat olivat pys-
tyviä, hyviä ja yrittivät parhaansa. Nä-
mä ovat kauniita muistoja 30-luvulta. 
Vuollun koulu muuttui kaksiopetta-
jaiseksi vuonna 1942 toimien vanhalla 
paikallaan vielä kuusi vuotta. 

Uuden koulun paikan löytäminen kes-
ti 17 vuotta. 1932 otettiin Kojonsaa-
ren saaresta 1,2 ha suuruinen tontti 
hintaan 9600 markan kauppahinnal-
la. Valtuusto piti hintaa liian kalliina 
ja päätti ettei siitä makseta enempää 
kuin 5000 markkaa. Kauppa jäi niiden 
vastattavaksi, jotka olivat sen tehneet. 

Seuraavaksi koulun paikkaa ehdo-
tettiin Kojontien varteen Viialanmä-
keen. Tämä hylättiin Kojon koulun 
läheisyyden vuoksi. Valtuusto oli sitä 
mieltä, ettei Vuollussa tarvita koulua 
oppilaiden vähälukuisuuden takia, ja 
koska oppilaat olivat helposti ohjatta-
vissa Matkun ja Kojon kouluihin. 

Osmo Lehtinen

KIERTOKOULUISTA TAMMELAN PITÄJÄSSÄ JA 
VUOLLUN SUPISTETUSTA KOULUSTA OSA 1

Vuollun supistettu koulu toimi 
vuokratiloissa A. W. Wahrenin aikaisessa 
puusepän verstaassa 18 vuoden ajan.

Muistelmat



Koijärven kunnanvaltuusto päätti 30.12.1925 varata määrärahan seu-
raavan vuoden talousarvioon uuden tien rakentamiseksi Kojon Kirk-
kotieltä Matkuntielle. Tie tehtäisiiin Vähä-Pietilästä Pajamäen kautta 
Lylyn asunnon pohjoispuolitse Kojon koulun ja kartanon kautta Pos-
tipirtille.

Vähä-Pietilän talo oli purettu ja poissiirretty vuoden 1931 tienoilla. 
Perinnönjaossa tontti oli siirtynyt Jalmari Koivulan haltuun. Tämän 
vanhan rakennuspaikan Osuusliike Tammi osti Koivulalta ja rakensi 
tontille uuden tien varteen myymälärakennuksen ulkovarastoineen vuo-
dien 1931-1932 aikana. Lainhuuto oli saatu 29.4.1932.

Ensimmäiseksi myymälänhoitajaksi valittiin Hilma Tähti ja apulai-
seksi Valo Tähti josta tuli myöhemmin myymälänhoitaja. Myymäläapu-
laisena toimi Saima Rönnholm. Vuoden 1938 tienoilla myymälänhoi-
tajaksi valittiin Meeri Mäkitalo. Apulaisina Maire Lento, kalsulainen 
tyttö, ja vuosina 1943-1946 Sirkka Laaksonen. Vuonna 1946 kauppi-
aaksi tuli Aarne Suomi, apulaisina Lempi Paasikankas ja Anneli Tuusa. 
Vuonna 1948 Olli Kortelainen vaimo apulaisenaan. 

Vuonna 1950 valittiin Risto Salmi, apulaisena Aili Ranki. Seuraava-
na Reino Mikkola, apulaisena 1952-1954 Eila Vähä-Touru. Mikkolan 
jälkeen Erkki ja Elvi Vahtera. Vuodesta 1960 myymälänhoitajana Hel-
ge Uutela, apulaisena matkulainen tyttö. Reino Kujamäki helmikuus-
ta 1965 huhtikuuhun 1967. Kesäloman sijaisina Ilta Kurikka ja Reijo 
Rantanen. Pentti ja Inger Jakka vuosina 1968-1971. Apulaisena Ritva 
Kalliosaari vuosina 1967-1970. Viimeisenä myymälänhoitajana toimi 
Pentti Kalliojärvi avovaimonsa S. Markulan kanssa. Apulaisena Irmeli 
Palomäki ja Anneli Iso-Pietilä. Myymälätoiminta päättyyi 1971. Talo 
oli asumaton vuoden päivät. Talon osti 6.10.1972 tehdyllä kauppakir-
jalla Veikko Salonen.

Pitkäaikaisina myymälänvalvojina toimi ennen sotia Oskari Nurmi ja 
sodan jälkeen Erkki Lindstedt. Myymälän alkuaikoina toimi Peräjoella 
Rönnholmilla ja Vuollussa Janssonilla Tammen ”Pakettipuotit”. Liik-
keen lopettamisen jälkeen kulki Tammen myymäläauto ainakin vuosina 
1973–1974 Veikko Kankurin ajamana.

Nykyisin rakennus on yksityisasuntona. Siinä asuu seurakuntapastori 
Mauri Laihorinne perheineen.

Muistelijana naapurin poika Arvo Vähä-Pietilä vuonna 2005

Kooste 
OSUUSLIIKE 
TAMMEN KOJON 
MYYMÄLÄN 
vaiheista

lemme kokoontu-
neet Koijärven san-
karihaudalle kunni-
oittamaan miehiä, 
jotka antoivat vuo-
sien 1939 – 1944 
välillä elämänsä sen 
puolesta, että Suo-
mi voisi säilyttää it-

semääräämisoikeutensa. Nämä miehet 
taistelivat suomalaisen yhteiskunnan 
ja elämänjärjestyksen, mutta ennen 
kaikkea lähimmäistensä ja arvojensa 
puolesta. 

Miehillä, jotka joutuivat lähtemään 
sotaan, tuskin oli erityisiä vaatimuksia 
isänmaalleen. He, kuten koko suoma-
lainen yhteiskunta tuolloin, olivat tot-
tuneet tekemään kovaa työtä. Vapaa-
ajan hetket olivat vähäisiä ja suurin 
yhteiskunnalta saatu asia todennäköi-
sesti oli kansa- tai kiertokoulu. Töitä 
tehtiin lapsesta asti heti kun siihen 
kyettiin, ja säännöllinen työ alkoi 
usein heti kansakoulun päättymisen 
jälkeen. Ihmisillä oli voimakas velvol-
lisuuden tunne. Velvollisuudet tulivat 
ennen oikeuksia. Kun sanottiin, men-
tiin, koska muutkin niin tekivät. Kun 
sodan uhka laskeutui Suomen ylle 
syksyllä 1939, miehet lähtivät puolus-
tamaan isänmaata, joka oli ollut vapaa 
vasta parikymmentä vuotta.

Pehr Evind Svinhufvudin senaatti 
antoi Suomen eduskunnalle esityksen 
Suomen itsenäistymisestä joulukuun 
neljäntenä päivänä vuonna 1917. Asi-
aa käsiteltyään eduskunta antoi pää-
töksensä 6.12.1917. Äänestyksen tulos 
oli 100 puolesta, 88 vastaan. Tänä päi-
vänä helposti kuvittelemme, että hetki 
oli juhlallinen, täynnä suuria sanoja ja 
paatosta. Kuitenkin itsenäistymisju-
listus – asian merkittävyydestä huoli-
matta – oli loppujen lopuksi koruton 
äänestys, asian toteaminen ja päätös 
oli tehty. 

Maailma oli mullistuksien kourissa. 
Ensimmäinen maailmansota riehui, 
Lenin bolševikkeineen oli juuri tehnyt 
vallankaappauksen Pietarissa, odotel-
len saman tapahtuvan Suomessa. Ke-
väästä 1917 lähtien Suomessa oltiin 
kiistelty siitä, kuka saa vallan. Kun 
keväällä keisarivalta kumottiin Venä-
jällä, monilla paikkakunnilla vietettiin 
vapauden huumassa itsenäistymisjuh-
lia. Järjestysvaltaa ei ollut ja monella 

Arvoisat sotaveteraanit, hyvät kuulijat

ihmisellä oli vilpitön tahto paremman 
kotimaan rakentamiseksi. 

Yhteiskunnassa ei voinut silloin ei-
kä nykyäänkään voi tehdä uudistuksia 
ilman valtaa, ja valtaan päästäkseen pi-
tää olla kannatusta. Tai sitten valta pi-
tää ottaa muilla keinoilla. Valtakamp-
pailu johti suomalaisen yhteiskunnan 
repeämiseen, ja sen jäljet näkyivät pit-
kään. Suomi hajosi vuonna 1918 siitä-
kin huolimatta, että itsenäisyyssenaat-
tina tunnettu Svinhufvudin senaatti 
antoi valtaan päästyään ensi töikseen 
lait työpäivien lyhentämisestä ja muita 
lakeja, joiden toivottiin tyynnyttävän 
kiihtyneitä mieliä. Oli vuoden 1918 
sodan syinä mitä tahansa, tärkein tuon 
itsenäistymisen ajan opetus lienee, että 
yhteiskunta hajoaa jos riittävän moni 
ihminen kokee, että yhteiskunta ei ole 
oikeudenmukainen. Julistukset eivät 
auta, pitää olla tekoja.

Talvisota yhdisti kansan, kuulee 
usein sanottavan. Sisällissodan haavat 
olivat jääneet hoitamatta 1920 – 1930 
luvuilla, jonka jälkeen sota yhdis-
ti kansan. Oliko se kuitenkaan niin? 
Voiko sota yhdistää kansaa? Sodassa 
joukko toimii yhdessä, ja yhteishenki 
sekä ”kaveria ei jätetä” -mentaliteetti 
ovat elintärkeitä. Sota aivan varmas-
ti yhdisti ne miehet, jotka rintamalla 
taistelivat ja ne naiset, jotka valtavaa 
sopeutumiskykyä osoittaen hoitivat 
lapset, työt, tilat ja karjat. Mutta pelk-
kä sota ei silti voinut yhdistää kansa-
kuntaa. 

Suomalaiset yhdisti talvisodan aika-
na se Suomi, jota oli rakennettu sisäl-
lissodan jälkeen yhteistyöllä. Se Suo-
mi, joka pysyi demokratiana samaan 
aikaan kun diktaattorit nousivat val-
taan eri puolilla Eurooppaa. Se Suo-
mi, joka loi kansaneläkejärjestelmän 
1930-luvun lopulla. Se Suomi, jossa 
ihmiset toimivat yhteisen asian eteen 
niin suojeluskunnissa, Lotta Svärd 
-järjestössä kuin työväenyhdistyksis-
säkin. Se Suomi, jossa alamaisista oli 
tullut kansalaisia ja jossa vähäväki-
semmälläkin alkoi olla mahdollisuuk-
sia parantaa elämäänsä. Maa, jota riit-
tävän moni saattoi kutsua isänmaaksi.

Neuvostoliiton suurhyökkäys jat-
kosodan aikana kesällä 1944 pystyt-
tiin pysäyttämään suurin uhrauksin. 
Suomi selvisi sodista raajarikkoisena, 
mutta yhtään neuvostosotilasta ei ollut 

Moskovan rauhan rajojen sisäpuolella. 
Suomen pinta-ala oli kymmenyksen 
pienempi kuin ennen sotia. Yli 90000 
ihmistä oli kuollut sotien uhreina ja 
200 000 oli haavoittunut. Henkisten 
arpien määrää ei tiedä kukaan. Pelko 
tulevasta painoi, mutta Suomi oli kui-
tenkin vapaa.

Samat miehet ja naiset, jotka olivat 
ponnistelleet raskaat sodan vuodet, 
rakensivat sodan runteleman maan ja 
maksoivat sotakorvaukset Neuvosto-
liitolle. Opettajani Turun yliopistossa 
sanoi joskus osuvasti, että Suomen 
maksamat sotakorvaukset ovat olleet 
maailmanhistorian suurin kehitysapu 
millekään maalle. Yli 400 000 evak-
koa joutuivat sopeutumaan uuteen 
kulttuuriin ja uusiin naapureihin. So-
dan vammat ja rasitukset eivät olleet 
esteenä, kun rakennettiin uusia koteja 
ja parempaa huomista. Jälleen kerran 
velvollisuudentunto ja tulevaisuuden 
rakentaminen jälkipolville kävi itsek-
kyyden ja oman edun tavoittelun edel-
le. Suomen taloudellinen kilpailukyky 
revittiin suomalaisen tilallisen ja työ-
miehen selkänahasta, olihan Suomeen 
saatava vientituloja ja teollisuuden 
kilpailukyky oli kiinni palkkojen suu-
ruudesta, tai pikemminkin niiden pie-
nuudesta.

Ne ihmiset, jotka ovat kokeneet so-
dan, omakohtaisesti tietävät millaista 
on kokea pula ja puute. Me nuorem-
mat, jotka olemme saaneet elää suo-
malaisen hyvinvointivaltion huomas-
sa, emme osaa kuvitellakaan elämää 
kriisiaikana. Kuitenkin tämän päivän 
Suomessa kuulee paljon valitusta sii-
tä, että asiat ovat huonosti. Me, joilla 
on kaikkea yllin kyllin, valitamme kun 
emme saa enempää.  Tämä luonnolli-
sesti johtuu siitä, että ihminen sopeut-
taa tarpeensa vallitseviin olosuhteisiin. 
Jos toisellakin on, minunkin pitää saa-
da vaikka en sitä tarvitsisikaan. 

Vakavampi asia, jopa kriisi, tällä het-
kellä on se yli 30 000 nuoren joukko, 
joka ei ole koulussa, ei työssä, kuka tie-
tää missä. Liian helppoa on sanoa, että 
oma vikansa. Kuinka moni meistä on 
lähtenyt työelämään tilanteessa, jossa 
kaksikymmentä prosenttia ikäluokas-
ta on työttömänä? Tai kuinka moni 
meistä on hakenut opiskelupaikkaa, 
jonne pääsee yksi hakija kymmenestä? 
Onko oikein kouluttaa ihmisiä aloille, 

jossa työtä ei ole? Ja onko oikein lopet-
taa sellainen koulutus jossa töitä olisi 
vain siksi, että sadan kilometrin päässä 
koulutus maksaa vähemmän? Kuinka 
voi olla mahdollista, että maassa, jossa 
on enemmän vaurautta kuin koskaan, 
osa nuorista päättää jäädä kaiken sen 
ulkopuolelle, jota sanotaan normaa-
liksi elämäksi? Onko Suomella todella 
tällaiseen varaa? Missä on se vanhem-
pi, joka auttaa lapsensa eteenpäin, kun 
nuoren omat kyvyt eivät riitä? Missä 
on nyt se henki, joka Suomen pelas-
ti sotien aikana? Itseäni huolestuttaa, 
kun työssäni kohtaan nuoria, jotka 
eivät esimerkiksi tiedä mitä heidän 
vanhempansa tekevät ammatikseen, 
tai eivät tiedä isovanhempiensa nimeä. 
Elämäntaidot, arvot ja kokemukset 
voivat siirtyä eteenpäin vain, jos yllä-
pidämme ja arvostamme perhearvoja 
ja yhteisöllisyyttä ja huolehdimme toi-
sistamme.

Tänään meillä on syytä juhlaan. 
Maailmassa ei taida olla toista maata, 
jossa itsenäistymisen juhlapäivä on 
kansalaisille näin tärkeä. Me kaikki 
tunnemme henkilökohtaisesti ihmisiä, 
jotka ovat itseään säästämättä lunas-
taneet Suomen riippumattomuuden 
sotien aikana. Tänään me muistamme 
heitä, ja samalla siirrämme nuorem-
mille polville jotakin sellaista, jota sa-
notaan suomalaisuudeksi. Sankarihau-
doilla kiitämme kaikkia teitä, miehiä 
ja naisia, jotka olette antaneet meille 
vapaan, hyvän isänmaan. Olette sen li-
säksi antaneet esimerkin periksi anta-
mattomuudesta ja yhteishengestä, siitä 
kuinka toisista pidetään huolta. On 
etuoikeus elää itsenäisessä Suomessa. 
Toivotan teille kaikille hyvää itsenäi-
syyspäivää.

Jaakko Säteri



Kuvapoimintoja

Forssan ensimmäinen toukosiunaus pidettiin 
7.5.2013 usean yhdistyksen ja viljelijän 
voimin.

Peräjoen ja Vuollun latotanssit Tokolla la 
29.6. olivat kesäiset ja onnistuneet tanssit. 
Illan mittaan kertyi 100 lipun ostanutta 
nauttimaan tansseista Tarja Söyringin 
tahdissa

KAKry yhdessä Forssan kaupungin 
Rantaremppa-hankkeen avulla kunnosti 
Raitoonlammen uimapaikkaa kesällä 2013. 
Talkootyöosuuden hoiti Kojon kyläyhdistys. 

Uuden Koijärven koulun puolesta järjestettiin 
Forssan kaupungintalolla voitokas 
mielenilmaus 12.8.2013.

Peräjoen kylätalo raikui joululauluja Kalervo 
Kankaanpään laulattaessa pikkujoulun 
viettäjiä la 23.11. Hauska joulupukki kävi 
leikityttämässä lapsosia.

Käsityömyyjäisissä Koijärvitalolla 8.12.2013 
oli monenmoisia käsitöitä pukin konttiin.

Menestyksekkäät 
Kojon Nuorisoseuran 
Pöytätanssit pidettiin 
Koijärvitalossa  18.1. 
2014. Ensin syötiin 
maittavaa ruokaa ja 
päälle tanssittiin!

Leijonat voitti olympiapronssia! Matkun 
kylätalossa oli pystyssä kisastudio 
22.2.2014.

Koijärven alueen kylät edustivat Forssan 
kaupungin kanssa Rakenna-Sisusta-Asu-
messuilla 15. ja 16.3. Forssan Lehti kirjoitti 
Koijärven tonttiasioista messuaiheeseen 
sopivasti. Markku Länninki vieraili 
kuvaushetkellä, ja Rakennustarkastaja 
Pertti Kokkinen pitelee lehden toista päätä 
Forssan kaupungin tiedottaja Päivä Majavan 
kera. Kuva Ritva Pulli

Vuoden 2014 
matkulaiseksi 
äänestettiin aina 
avulias ja iloinen 
Helka Ketola. 
Onnittelut Helkalle! 
Kuva Tomi Helin

 
Forssan kaupunki valmistelee Koijärven koulun läheisyyteen osayleiskaavaa, jonka 
valmistelua varten toivotaan alueen asukkailta kylän kehittämiseen liittyviä ideoita. 
Myöhemmin kaavoitusasioista järjestetään vielä yhteinen kuulemistilaisuus.

Nyt on tarkoitus kerätä tietoa alueen 
arvoista ja tarpeista sekä uusia kehittä-
misideoita mahdollisimman kattavasti 
ilman rajoituksia -> älä mieti, onko idea 
riittävän valmis, onko idea tarpeeksi mo-
nipuolinen, miten kattaa kustannukset, 
jne.  Saatuja ideoita jatkovalmistellaan 
mahdollisuuksien mukaan kehittämisen 
rinnalla. 

• Onko alueella arvokkaita kohteita (kulttuuri,  
historia, luonto, nähtävyydet, maamerkit jne)? 

• Millaisia tarpeita sinulla asukkaana on alueella? 
• Voisiko jotain muutakin kehittää kuin asumista, 

esimerkiksi yrittäjyyden huomioiminen,  
teollisuusalueet? 

• Miten kehittäisit kyläaluetta monipuolisesti? 
• Mitä alueella mielestäsi pitää ehdottomasti  

säilyttää nykytilassa? 
• Mikä kylällä mielestäsi toimii hyvin?
• Entä mikä kaipaa parannusta?
• Mikä pitäisi ensimmäiseksi saada kuntoon?

Kiitos jo etukäteen ajastasi ja ajatuksistasi!

Mikäli sinulla on ideoita joihinkin alla 
oleviin kysymyksiin, palauta vastauksesi 
viimeistään elokuun loppuun men-
nessä joko paperitse Pietilän kaupan 
vastauslaatikkoon tai vastaa suoraan 
netissä osoitteessa:  
www.fskk.fi/elinvoimaa-kysely.

Kyselyn toteuttaa Verkostoilla Järkivihre-
ää elinvoimaa -projekti. Lisätietoja Heidi 
Cavén, gsm 050 361 7073 tai projektin 
nettisivuilta www.fskk.fi/elinvoimaa.

Kysymykset:

Kojon osayleiskaavan rajaus, kartassa Koijärven koulu ympyröity. 



Forssan Suvi-ilta 14.6.2014.
Kesäkuun 14. päivä lähestyy ja valtaisa sekä vauhdikas 
joukko kiihdyttää polkupyörillä kohti Koijärveä.

Suvi-illassa on toisen kerran mukana pyöräily. Matkat ovat 35 kilometriä ja 
95 kilometriä.  Startti tapahtuu kello 11 Urheilukentänkadulta, eli samasta 
paikasta kuin juoksijat lähtevät. Matka jatkuu Kalsuntien risteykseen, josta 
käännytään kohti Kuumaa. Pyöräilijät jatkavat siitä edelleen Matkuun 
Matkuntietä ja 35 kilometrin pyöräilijät palaavat Koijärventieltä kohti maalia Tampereentietä pitkin.  
95 kilometrin pyöräilijät jatkavat vasemmalle kohti Koijärveä ja Urjalantielle, josta käännytään Välkkiläntielle, 
Halkolahdentielle, taas Välkkiläntielle ja Kuurlantielle, josta matka jatkuu Teuron Kylätielle, Saviniementielle ja 
Koijärventielle, jota poljetaan aina maaliin asti hautausmaan nurkalle.

Koijärven asukkaat olivat jo viime vuonna mukana pyöräilyn järjestelyissä ja ansaitsevat siitä pelkkää kiitosta. 
Toivottavasti tänäkin vuonna on paljon innokasta talkooväkeä ja kannustusjoukkoja reitin varrella.  
Juoksijat suuntaavat vanhan tavan mukaan Tammelaan. Kympin startti klo 15.30, maraton ja puolimaraton 
klo 16 eli iloista on meno silläkin suunnalla. 

Uutena meillä on pyöräilyn ja juoksun yhdistelmä Combo. Matkat lyhyt 35 / 10 sekä Pitkä 95 / 21. Aikataulu on 
näissä sama kuin perinteisilläkin matkoilla.

Tervetuloa nauttimaan Suvi-illasta koko perheen voimin. 

Terveisin, Miia Laaksonen

Pelikerho lapsille
Kesä- ja heinäkuun ajan keskiviikkoisin klo 18–20 
Koijärvitalolla. Ohjaajana Emma Heikkilä.

Tervetuloa pelailemaan ja leikkimään!  
Järj. Forssan kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut

Keskiviikkoisin klo 18–19 Matkun urheilukentällä. 

jalkapalloa pojille ja tytöille 
 
Järj. Pohjois-Forssan koulun  
vanhempaintoimikunta.

Lauantaina 28.6. klo 10 alkaen  
linja-autopysäkkien kunnostustalkoot 
Matkussa. Kokoontuminen kylätalolla. Nuoret mukaan! 
Järj. Matkun kyläyhdistys ry

Sunnuntaina 17.8.  
Kyläkävely, ruokailu ja sauna Kreivilän 
kesäkodilla. Lähtö Matkun kylätalolta klo 14.15, 
ruokailu klo 15. Aik. 15e/hlö. Ilm. 10.8. menn. Marja 
Saarinen 046 6374 857, Riikka Viljanen 050 342 7737. 
Järj. Matkun kyläyhdistys ry

METALLINKERÄYSLAVAT

Matkun kylätalon pihassa kesän ajan! 
Kaikki pieni ja iso metalliromu käy, mutta lavalle tai 
alueelle ei saa tuoda jääkaappeja, pakastimia, lasitava-
raa, talousjätettä tai öljyä sisältäviä koneita!  Akut saa 
tuoda niille varattuun muoviseen säilytyslaatikkoon ja 
arvometallit varaston oven viereen.   
Vesipiste on avattu kesämökkiläisille.
Järj. Matkun kyläyhdistys ry

Kojolla entisen Meijerin pihassa.  
Lavalle voi tuoda kaikki pienet ja isot metalliromut, 
mutta sinne ei saa tuoda jääkaappeja, pakastimia, lasi-
tavaraa, talousjätettä, akkuja tai öljyä sisältäviä koneita.
Akut voi toimittaa syksyyn asti Esko Iso-Pietilään  
osoitteeseen Korvenojantie 4, puh. 050 520 3768.
Järj. Kojon kyläyhdistys ry

Koijärven seurakuntapiirin 
kesätapahtumat 2014

PIHASEURAT su 15.6. klo 15.00  
Hannele Suvilammella, Saviniemen koulutie 90 

 
PIHASEURAT su 6.7. klo 15.00  

Helka ja Aimo Ketolalla, Kreiviläntie 28

KIRKONMÄKI SOI Su 27.7. klo 15.00  
Koijärven kirkolla (sateella kirkossa)

KESÄPÄIVÄN MUSIIKKIA  
Su 10.8 klo 15.00 Matkun rukoushuoneessa

SININEN HETKI 
Su 24.8. klo 18.00 Koijärven kirkossa

KESÄPÄIVÄKAHVIT
Ti 15.7 klo 13 Kaikille avoimet Kesäpäiväkahvit 

Matkun kylätalolla. 
Ke 16.7 klo 13 Kaikille avoimet Kesäpäiväkahvit 

Koijärven seurakuntatalolla

MONIPALVELUAUTO
Palvelubussi sopii pikaista asiointia varten Forssassa.

Se on tarkoitettu kaikille ikään ja kuntoon katsomatta,
tilaa on niin lastenvaunuille kuin rollaattoreille.

Yhdensuuntainen lippu maksaa saman kuin linja-autossa.
Lähtö on ma-ke Koijärveltä ja ti-pe Kukkapäästä klo 8.30 ja paluu 
Forssasta klo 12.00 linja-autoaseman laiturilta 4. Kutsusta auto hakee 
pihasta asti, kyyti tilataan mielellään edellisenä arkipäivänä autosta 
klo 8.30 - 13.30, puh. 0400 616 122.

Lisätietoja saa Forssan kaupungin joukkoliikennesuunnittelija
Tiina Aaltoselta puh. (03) 4141 5277.

Lemmikkipuhelin 
on Koijärven alueella linkkinä kadonneita ja löytyneitä eläimiä varten.

Yhteystietoja:
050 5110 573 Kirsti Koivula
045 347 1313 Iina Häyrinen / Forssan, Humppilan, Jokioisten ja Tammelan 
alueen löytöeläinkoti Tuulenpesä 
Voit soittaa kaikissa eläinsuojelullisissa asioissa:
Jokioisten Eläinsuojeluyhdistyksen päivystyspuhelin 0400 945 840 
Suomen Löytöeläinapu ry:n ympärivuorokautinen neuvonta 045 886 1307 
www.karkurit.fi (maksuton, valtakunnallinen)
www.karkulaiset.fi (maksuton, valtakunnallinen)
Päivystävä eläinlääkäri (03) 4191 2300

SOITA HETI, jos lemmikkisi on kadonnut, sinulla on näköhavainto irrallaan 
juoksevasta eläimestä tai olet sellaisen ottanut talteen!

KESÄTORI 2014
avoinna klo 17-19
Irmeli Vinnikaisen porkkanahallissa, Urjalantie 293
(tien varressa Kesätori -opasteet) Huom. uusi aika!

Tarjolla sesonkituotteita, maalaisherkkuja, 
kasviksia, juureksia, kananmunia, leivonnaisia, 
luomujauhoja, käsitöitä, yllätysohjelmaa, arpoja 
ja Kylähullu-lehtiä sekä torikahvila!

Toripäivät ja kahvion pitäjät:
ke 18.6. Vuoltun kyläyhdistys
ke 25.6. Kojon kyläyhdistys
ke 2.7. SPR Koijärven osasto
ke 9.7. Matkun maa- ja kotitalousnaiset
ke 16.7. MLL Koijärven paikallisyhdistys
ke 23.7. Kojon Nuorisoseura
ke 30.7. Saviniemen maa- ja kotitalousnaiset

Tervetuloa nauttimaan tunnelmasta, tekemään 
ostoksia tai myymään tuotteitasi. Pöytäkohtainen 
hinta on 5 €. Tied. Irmeli Vinnikaiselta, p. 040 544 4110. 
Myyntipöytiä löytyy etukäteenkin varaamatta.

Tervetuloa kaikilta kyliltä!

Valijärven lauluilta
torstaina 14. elokuuta klo 18.00 alkaen

Mukana Erkki Liikanen ja haitaristi. 
Lisäksi lämmin sauna, makkaranpaistoa ym.
Tervetuloa kaikilta kyliltä!   Järj. Kojon kyläyhdistys ry

Valijärvipäivät
Yhdessäoloa saunoen, uiden ja makkaraa paistaen.

Matkulaisten Valijärvipäivä
La 19.7. klo 12 – su 20.7. klo 12. Pe 15.8. klo 12 alkaen 
Järj. Matkun kyläyhdistys ry

Peräjokilaisten Valijärvipäivä
To 26.7. klo 12 - pe 27.7. klo 12
Järj.  Peräjoen kylätoimikunta

Vuoltulaisten Valijärvipäivä 
Su 6.7. klo 12 alkaen 
Järj. Vuoltun kyläyhdistys ry

TERVETULOA!

Kalervon Karaoke
Monenlaisia lauluja erilaisiin tapahtumiin 

Puh. 0400 593 981



Hakkapeliitta- 
tapahtumassa 2.-3.8 2014

1600-luvun pitopöytä
Aito makumaailma kattauksineen vie ruokavieraat 

jälleen vanhaan tunnelmaan.

Pitopöytä katetaan  
lauantaina klo 12.30 ja 14.30 ja 
sunnuntaina klo 13.00

Pöytävaraukset paikan päältä 
tai etukäteen Anja Vaalasranta 0400 612 040
Aikuiset 25.-  lapset 10.-

RAHVAAT JA YLHÄISET TOIVOTTAA  
TERVETULLEEKSI KOJON NUORISOSEURA RY.

Saviniemen maatalousnaisten  

hämäläinen pitopöytä  
Hakkapeliitta-tapahtumassa 2.-3.8.2014.

Katettuna lauantaina 11-16, sunnuntaina 11-15

Hinta: aikuiset 22,- lapset 5-12 v. 10,-  
alle 5v. ilmaiseksi • Ei ennakkovarauksia, 

käteismaksu • Tervetuloa!

Meiltä myös tarjoilut syntymäpäiville,  
häihin, hautajaisiin ym. tilaisuuksiin!  

Kysy lisää Elina Vinnikainen puh. 050 574 44966 
elina.vinnikainen@luukku.com

VALIJÄRVI-KESKUS
Leppäkärjentie 23, Forssa

Kaikille avoimet saunaillat maanantai-iltaisin 
5.5. alkaen syyskuun loppuun asti. Sauna on 

lämpimänä klo 16 lähtien. Sauna, kahvi/mehu ja 
pulla 3 €/hlö, tuotto käytetään Valijärven hyväksi. 

 
Juhannuksena 20.–21.6. kaikki Koijärven alueen 

kylien asukkaat ovat tervetulleita Valijärvelle 
saunomaan ja grillaamaan (omat eväät mukaan). 

Tervetuloa!

Leszek Skoczylas

Keskellä vanhaa Koijärven  
kyläkeskusta kaunis, uusittu

KOIJÄRVITALO  
Koijärventie 377, 31130 Koijärvi

Tunnelmallisuutta perhejuhliin.
Toimivuutta kokouksiin ja tilaisuuksiin.

Tiedutelut ja varaukset:  
Kaija Pajulampi 040 759 8047
kaija.pajulampi@gmail.com

Leszek Skoczylas

Uudistettu, valoisa 
MATKUN

 RUKOUSHUONE
Mikkolantie 4 , 31110 MATKU

Varattavissa vihkiäis- ristiäis- 
ym. tilaisuuksiin.

Varaukset
Kirsi Ruohonen p.0400 42 3948  
tai Forssan seurakunta p.41451

Leszek Skoczylas

PERÄJOEN 
KYLÄTALO

Tampereentie 801, 30100 Forssa

Erilaisiin tilaisuuksiin edullisesti

Tiedustelut: 
Irma Tokko p. 050 5707 468

i.tokko@luukku.com

Leszek Skoczylas

Sisältä juuri remontoitu

MATKUN KYLÄTALO  
Matkuntie 630, 31110 Matku

Kaikenlaisiin kokoontumisiin

Tiedustelut
 Marja Saarinen

puh. 046 637 4857

Anne Kettunen

HERKULLISTA 
KASVISRUOKAA 

SEISOVASTA 
PÖYDÄSTÄ

Sunnuntailuonaalle varaus  
puh. 050 3104565
tai 046 522 5959

Avoinna kesäisin
Tervetuloa !

Kreivilän kurssikeskus
Kreiviläntie 219, 31110 Matku

Koko perheen juhannus 
Saaren kansanpuistossa 

juhannusaattona 20.6. klo 13 – 18

Seuraa ilmoittelua Forssan Lehdessä, 
Seutu-Sanomissa sekä Facebookissa

SAAREN JUHANNUS 2014

 MÖKKIMAJOITUSTA
Vuokrattavana 6 ja 8 hlö mökit  

tekolammen rannalla.

Lyhytaikaiseen vuokraukseen,  
lemmikkieläinten tuonti on kielletty.

Talvella käytössä hiihtoladut lumitilanteen mukaan.

Tiedustelut:  
Elina Vinnikainen p. 050 5744 966
Matti Vinnikainen p. 0500 735181



PARITON VIIKKO 
 
TIISTAI 
 
14.20–14.50 Kojon kauppa, 
Koijärvent. 15.05–15.25 
Kokkojärventie 127 
15.30–15.50 Koivistontie, th.  
15.55–16.15 Suolahdentie, th.  
16.20–16.35 Kokkojärventie, 
Patamo 
16.50–17.10 Suonpään ent. 
kauppa 
17.25–18.25 Kojon ent. 
osuuspankki 
 
KESKIVIIKKO 
 
15.30–15.50 Koijoentie 79 
16.05–16.30 Menostentie 504 
16.40–17.00 Suokulmantie 150 
17.10–17.50 Matkun kylätalo 
18.10–18.25 Ketolantie, th.  
 
TORSTAI 
 
16.50–17.10 Lempääntie 356

PARILLINEN VIIKKO 
 
TIISTAI 
 
14.25–14.45 Rekirikontie 280 
15.00–15.15 Paasikankaantie 267 
15.25–15.35 Hillonkulmantie 2 
15.40–15.55 Hillonkulmantie 242 
16.00–16.15 Majasaarentie 98 
16.30–16.40 Suonpääntie 391 
16.50–17.10 Suonpään ent. 
kauppa  
17.25–18.25 Kojon ent. 
osuuspankki 
 
KESKIVIIKKO 
 
15.20–15.35 Konttilantie 62 
15.45–16.00 Raitoontie 311 
16.10–16.30 Raitoon kauppa 
16.40–17.00 Pihamaantie, th.  
17.10–17.50 Matku kylätalo 
18.00–18.15 Hirvikoskentie, th. 

Forssan kaupungin kirjastoauton 
pysäkkiaikataulu Koijärven alueella  
kesällä 2014

Kirjastoauto ei liikennöi arkipyhinä. Seuraa myös kirjaston 
tapahtumakalenteria. Lihavointi: pysäkillä käydään joka viikko.
Lisätietoja: kirjastonhoitaja Marja Hostila (03) 4141 5412 sekä  
www.wahren-keskus.fi/kirjastoauto

LATOTANSSIT  
PERÄJOELLA

Lauantaina 28.6. klo 20 – 01  
Tokon ladossa, Säilöntie 64. 

Aitoa lavatanssitunnelmaa, puffet,  
makkaraa ja arpajaiset.

Järj. Peräjoen kylätoimikunta ja  
Vuoltun kyläyhdistys ry

• Perinteistä tanssimusiikkia koko illan.
• Tanssiorkesteri Tähtisade & Jari Säteri.

• Puffetti, arvonta ja mukavaa yhdessäoloa!

TERVETULOA!
Järj. Tähtisoundi

KESÄISET  
LAVATANSSIT

Lauantaina 12. heinäkuuta klo 20-01
Raitoon Vilpolassa (Töyrääntie)

juhlii la 28.6. klo 16 alkaen  
Matkun paloasemalla 

Ohjelmaa, ruokailua  
ja lopuksi tanssia

Musiikki J-P Mattila 

Lapsille pomppulinna

Vapaa pääsy

Tervetuloa!

80-vuotias 
Matkun VPK



Kalanmyyntivaunustamme 
tuoretta, savustettua ja 

graavisuolattua kalaa sekä 
sillejä ja silakoita.

 
Olemme paikalla Forssan torilla 

tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin sekä 
Urjalan torilla perjantaisin.

Tervetuloa 
kalakaupoille!

Kalaliike Asp Oy
www.kalaliikeasp.fi

Pohjois-Tammelasta 
 

PERUNOITA, MANSIKOITA 
JA VIHANNEKSIA

suoraan tuottajalta tai lähitoreilta toripäivinä!

Saatavana tilauksesta myös

HEREFORD PIHVILIHAA!

Ota yhteyttä!
Ahdesalon Maatila  

Kuurilantie 470, 31230 Susikas
puh. 040 531 6903

• porkkanoiden pesu ja pakkaus  
 kuluttajapakkauksiin
• babyporkkanoiden valmistus

 Kivisaarentie 48, 31110 Matku, puh. 03 435 0242
 fax. (03 435 0241), karotia@karotia.fi

VIHANNES VINNIKAINEN OY
• Juurespakkaamo
• Kuoritut ja pilkotut porkkanat, punajuuret, sipulit ja lantut
• Rehuporkkanaa eläimille
• Energiapuun korjuu tuntityönä tai kokonaisurakkana  
 kasalle ajettuna
• Pienet  maanrakennustyöt 5t kumitelakaivinkoneella ja  
 3t pyöräkuormajalla

Kokkojärventie 127,  31170 Savijoki
Virpi 040 7254154, Ville 050 540 8556

Kesäkukkien myynti puutarhalta ja lähitoreilta 
Myynti 10.5 - 15.7. 

VEIJO TONTERI, Jokioistentie 389, Humppila 
puh. 0500 470 083

 

 

www.lahipuoti.fi 
0400-723 869 

 

 

www.lahipuoti.fi 
0400-723 869 

Porkkanaa ja porkkanatuotteita + muita juureksia
Vihannesten kotimyynti. Avoinna pakkaskautena elokuu-maaliskuu

ma-to 8-16, pe 8-18. Muulloin sopimuksen mukaan.
Irmeli Vinnikainen 040 544 4110, irmeli.vinnikainen@orastavaaurinko.fi

LÄHIRUOKAA 
www.porkkanaa.fi

®

Valijärvi-Kiimalammi 
Kojon Osakaskunnan kalastusmerkkejä saa ostaa 
R.Pietilän kaupasta Kojolta.

Matkunjärvi-Vähäjärvi-Halina 
Matkun osakaskunnan kalastusmerkkejä myyvät: 
Timo Aaltonen, 050 552 5226 
Juho Eerola, 050 538 1891.K
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Torkkelin Puutarha
Lempääntie 356, Forssa
puh.0400 877 806

Kesä- ja ruukkukukat, amppelit toripäi-
visin myös Forssan torilta!
TERVETULOA!

TORKKELIN  
PUUTARHA
Lempääntie 356, Forssa

puh. 0400 877 806

Kesä- ja ruukkukukat, amppelit 
toripäivisin myös Forssan torilta!

TERVETULOA!

TARVITSETKO PERUNOITA?

( myynti väh. 5kg)

Soita ja tilaa tai kysy edes hintaa ! Mikko Koivula p. 040 553 8473
KOIVULAN KUORIMO OY

MULTAISIA
KUORITTUNA

Jo yli 20 vuotta!   Jo yli 20 vuotta!   Jo yli 20 vuotta!   Jo yli 20 vuotta!   Jo yli 20 vuotta!   Jo yli 20 vuotta!   Jo yli 20 vuotta!   Jo yli 20 vuotta!

VIIPALEINA
PESTYNÄ

KUUTIOINA
SUIKALEINA

Torkkelin Puutarha
Lempääntie 356, Forssa
puh.0400 877 806

Kesä- ja ruukkukukat, amppelit toripäi-
visin myös Forssan torilta!
TERVETULOA!

Verhoilut, pintakäsittelyt 
ja erikoismaalaukset 

ammattitaidolla 
koteihin ja julkitiloihin

VERHOILULIIKE WIIK OY

WIIKINTIE 56 31110 MATKU
(03) 4350304,  0400 326025

WWW.VERHOOMOWIIK.FI
WIIK@VERHOOMOWIIK.FI

VILJASEN PERUNAT 
JA VIHANNEKSET

Suokulmantie 150  31110 MATKU
Riikka 050 517 4487   
Heikki 050 342 7737



MAT-Service OYMAT-Service OYMAT-Service OY

Matkusta maailmalle automaatioratkaisuja 
  teollisuudelle jo 20 vuoden kokemuksella.

•  Saneeraukset
•  Uudisrakentaminen
•  Suunnittelu
•  Pyörökuormaaja
•  Minitelakaivinkone
•  Lattioiden piikkaukset 
 minikaivinkoneella

T:mi Rakennustyö  

TORKKEL

Torkkel Juha  
Tampereentie 998, 30100 Forssa

p. 0400 606 913

• Tienvarsiruohon leikkausta
• Vesakointia
• Puiden kaatoa ja katkontaa
• Harvennushakkuuta
•  Hakkeenajoa

JARI HOPPULA  
p. 0400 537 206

 T:MI  JUKKA VUORENTAUSTA
 • huoneistoremontit
 • kalusteasennukset
 • parketti- ja laminaattiasennukset

puh. 0500 901 970   

Valtaimenkuja 17, 30100 Forssa
jukka.vuorentausta@pp.surffi.net

LOUHINTA TUOMOLA OY
 • maanrakennustyöt
 • murskaus
 • kalliomurskeen myynti  

puh. 040 580 3684  Keskusraitti 3 as. 5 , 30100 Forssa Keskitä.
Saat 
etuja.

Ompelukoneliike
Kartanonkatu 12, Forssa
Myynti, huolto, varaosat, tarvikkeet
puh.  050 373 0359 PK-Ompelukone

huoltoa 34 vuoden kokemuksella

• Kantojyrsintää
• Muoviputken paikannus
• Ketjukaivuri
• Avant-pienkuormaaja
• Pihakaivuut (pieni telakone)
• Ym.

Katso kalustomme ja  
työnkuvamme kotisivuilta

Häggman Petri  
p. 045 120 7772

www.ph.auttaa.fi

Toivonen Jari, Väräläntie 5 
31110 Matku, puh. 0500 707478 
jalluto@gmail.com

PUU-TEE 

Kuljetuspalvelut, pakkauslaatikot, kertakäyttölavat

YRITYSTEN  
KIRJANPIDOT

RAIJA HIISILÄ   
Matkuntie 663, 31110 Matku 

puh. 050 324 2289
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Kotisairaanhoitopalvelu

Sairaan Hyvä
- apua kotiin: sairaanhoito, hoiva ja kotiapu, kaikki samasta  
 paikasta ystävällisesti ja luotettavasti
- hoitotarvikemyynti: vaipat, vuoteensuojat, tukisukat,  
 verensokerimittarit ja liuskat, haavasidokset ym.
Myymälä auki ark. 11-12, mutta voit soittaa ja sopia muun ajan tarvikkeiden hakuun.

Sairaanhoitajan vastaanotto ajanvarauksella
puh. 03-433 4551 tai 040 779 2234
Kartanonkatu 4 30100 Forssa  www.sairaanhyvä.fi

    
                Urjalankylä

• Putkityöt
• Ilmastointityöt
• Öljypoltinasennukset ja huollot

p. 040 5521 185   
www.juntturi.fi

 JUNTTURI KY

TAKSILIIKENNE  
KARI HIISILÄ
0500 203 899
0400 855 055

MATKUSTA HIISILÄN TAKSILLA

- jo yli 65 vuotta!

 Kaivinkoneurakoinnin lisäksi
ENERGIAPUUKOURA

pellonreunat ja tienreunat
Mätästykset, metsäperäkärry puiden ajoon

Rahtitöitä, autojen korjauksia ja huoltoja

Aimo Kuosmanen puh. 040 548 4118

Mopojen ja moottoripyörien korjausta ja huoltoa

Joel Vinnikainen puh. 045 238 4610

PÖLYPUSSIT IMURIIN KUIN IMURIIN
-	 suodattimet,	suulakkeet,letkut,putket	ym.tarvikkeet
-	 myös	keskuspölyimureihin
-	 ilmanvaihtokoneiden	ja	liesituulettimien	suodattimet

TULOSTINMUSTEET   HP,Canon,Epson 
-	 myös	edullisia	automaattitäyttösarjoja

NUOHOUSTARVIKKEET
-	 piippu-ja	kattilaharjat,	nuohoussetit,	ja	–vaijerit	jne.

Vaihtuvasti paljon muutakin tarpeellista, poikkea katsomaan.

Varastomyynti Urjalantie 74, Savijoki
 
Avoinna aina kun olemme paikalla!
Jos tulet kauempaa, varmista soittamalla.
p. 0400 887 772/Mauri  tai 050 447 5978/Eija

Rautanyrkki Oy
www.rautanyrkki.fi

Taloushallinnon työt asiakaslähtöisesti  
ja ammattitaidolla

Myös henkilöasiakkaan talous- ja veropalvelut

Taija Torkkel, Tampereentie 998, 30100 FORSSA

040 748 8813, www.laskentatyo998.fi 
posti@laskentatyo998.fi

Laskentatyö 998

Osto- ja Myyntiliike
 

I-linja 7, 30100 Forssa
Puh. 0400 847 780

www.oljylamppu.net

Antiikkisten öljy- ja sähkölamppujen varaosia

KEHYSTÄMÖ 
Urpo Volanen, puh. 050 553 7965  

Kukkopillintie 2, 30100 orssa

PUIDEN 
KAADOT
• Kiipeilykaadot
• Maksuton arviokäynti
• Kantojyrsintä
• Puiden ja oksien kuljetukset
• Polttopuiden teko
• Avant pienkuormaintyöt
• Vakuutus ja kotitalousvähennys

”kaikki kannosta latvaan”

Jussi Korsi  
puh. 0400 867 685

Automaalaamo A. Tuomola Oy
AUTOPELTIKORJAAMO- JA MAALAAMO

Kojonkirkkotie 35, 30100 Forssa
p. (03) 435 0335, p. 040 768 8876

Kartanonkatu 18, FORSSA
puh. 03 - 4356 055 
www.kotipizza.fi
ma - la 11-21, su 12-21

Melontapäivät 
Valijärvellä  
Alkaen ma 23.6.2014 klo 12.00 

Tule viettämään kanssamme hienoa päivää 
Valijärven kesäisiin maisemiin. Pääset kokeilemaan 
melontaa intiaanikanootilla oppaan opastuksella ja 
tietenkin uimaan, saunomaan, heittämään mölkkyä 
ja evästä grillailemaan. 

Hinta 10e/hlö sisältäen melontaopastuksen, saunan, 
kahvin/mehun ja grillimakkaran. 
 
lmoittautumiset osoitteeseen: tomi.helin@mail.com  

Tervetuloa Valijärvelle!  
Leppäkärjentie 23, Forssa



Paasikankaantie 267
31130 Koijärvi

Toimisto: 
Nikkilänkatu 5e
30100 Forssa

p. (03) 435 2642 , 0400 690 935

KULJETUS NUKARI

SORA- JA KIVIAINEKSET

Sorat, hiekat, kalliomurskeet
Nostopalvelua

Eero Kaleva 
Kuuselantie 83, 30100 Forssa 

puh. 050 380 3457
   

NOSTO  
KALEVA

PUTKIASENNUS  
JORMA  JOKINEN

Humppilantie 3, 31640 HUMPPILA
puh. 03 4377 685, GSM 0500 531175

LVI-ASENNUKSIA 
Putkimestarit Oy 
Asko Mattila 
p. 050 5860 140 
asko@putkimestarit.fi 

 
 
 
 
 
  

Urjalan Pelti oy 
Mieliöntie2
31760 Urjala
P. 0400 912 203 
www.urjalanpelti.fi

SAHATTUA PUUTAVARAA
SAHAUSPALVELU E. KUUSNIEMI

Rahtisahaukset - Kuljetukset

Köllinkirkkotie 114 , 31110 MATKU
puh. (03) 435 1528  tai 040 591 1568

 T:MI  JUKKA VUORENTAUSTA
 • huoneistoremontit
 • kalusteasennukset
 • parketti- ja laminaattiasennukset

puh. 0500 901 970   

Valtaimenkuja 17, 30100 Forssa
jukka.vuorentausta@pp.surffi.net

TIMO AALTONEN, MATKU
Rakennus-saneeraus
puh. 050 552 5226
Fax. 435 3660
timo.timpuri@surffi.net

• Vesivauriot 
• Remontit 

Rakennussaneeraus

Teracon Oy
• Uudisrakennukset 
• Nyt myös sähkötyöt!

SEPPO SALO
Teräsrakennesuunnittelu
puh. 050 552 5222
Tampere

TAKSI  
MATTI LEHTINEN
kuljettaa 8 henkilöä  
tilataksilla Matkussa
(Autossa on myös pyörätuolinostin)

Tilataksilla järjestyy kuljetukset
mm. kauppaan, lääkäriin, apteekkiin, 
ryhmäretkille, yöriennoille, risteilyille

Auton tavoittaa numerosta 

0500 210 164



Ilmoita Kylähullussa!

Parasta paikallista näkyvyyttä.

Koko mm hinta
koko sivu 185 x 287 210 €

puolikas 185 x 135 122 €

neljäsosa 92 x 135 70 €

1/8 sivu 92 x 67 48 €

1/16 sivu 92 x 33 30 €

Yrityspörssi
Automaalaamot:
Automaalaamo Jyrki Latvala Ky
Tampereentie 591, 30100 FORSSA, 
p. 0400 91 1087
Myös autojen remontoinnit, 
japanilaisten autojen varaosat

Automaalaamo A. Tuomola Oy
Kojonkirkkotie 35, 30100 FORSSA,  
p. (03) 4350 335, 040 768 8876
Autopeltikorjaamo- ja maalaamo, 
hinauspalvelu

Auto- ja konekorjaukset, 
huollot, teräsrakenteet:
Maatilakorjaamo Leppämäki
Raitoontie 192, 31170 SAVIJOKI,  
p. 040 5052 055

ATK-palvelut ja 
painatustyöt:
Programmes KK & Co
Matkuntie 398, 31110 MATKU,  
Kirsti Koivula, p. (03) 435 1579 tai 
050 0573, Fax. (03) 435 1572.  
kirsti@programmes.net, 
www.virikekirjat.fi. Virikemateriaalin 
tuottaminen, kustannustoiminta, 
kopiointipalvelu, logojen ja esitteiden 
suunnittelu ja toteutus.

Graafista suunnittelua:
Tintti Design
Tiina Leppämäki, Raitoontie 192, 
311170 Savijoki / Wahreninkatu 13, 
Forssa. Puh. 040 558 1619, 
tiina.leppamaki@tintti.fi, www.tintti.fi 
Myös hyvinvointipalveluita, rentoutus, 
reiki, tarot-tulkinnat.

Erä-, luonto- ja 
elämyspalvelut:
Erärenki
0500 5454 722  
erarenki@gmail.com, www.erarenki.fi
Kanoottiretket, kanoottien ja muiden 
retkivälineiden vuokraus, rengin työt, 
mökin huolto- ja vahtikäynnit. 

Fasaanit:
Markku Laihonen
Konttilantie 155, 31170 SAVIJOKI,  
p. 045-3496096.  
markku@fasaanitila.net, 
www.fasaanitila.net
Munia, poikasia, aikuisia lintuja. 
Koirankoulutukseen/jahteihin, 
Koirankoulutus/metsästysmaasto 
vuokrattavissa. 
Myös polttopuita halkoina/klapeina.

Hevospalvelut:
Puolikuun Pontitalli
Tampereentie 363, 30100 FORSSA, 
p. 041 441 9282 tai 041 441 9283
Lapsille (6-12v.) ponikerhot. Hoito- ja 
käsittelykurssit, päiväleirit.

Sanna Vähä-Pietilä-Kurppa
Lystintie 46, 31110 MATKU
p. 040 777 4840,  
sanvap@hotmail.com
Hieronta, mobilisointi, tenssihoito ja 
akupunktio

Hienomekaniikka:
Dinmec T. Vihmakoski & Co
p. 040 5122 340, 31110 MATKU
Hienomekaanisten laitteiden korjausta 
ja osien valmistusta.

Hieronta:
Mattila Sanna
Vastaanotto: Sibeliuksenkatu 1 A 8, 
30100 FORSSA
p. 0400 653 507

Tmi PihkaRuusu
Pirita Hipp-Koskenoja, p. 050 357 
1218
Avoinna vain sopimuksesta. 
Koulutettu hieroja ja akupunktiohoitaja

Hunaja:
Lehtinen Ari
Luolaletontie 32, 31130 KOIJÄRVI
p. 050 350 6701

Mattila Matti
Ilvesojantie 91, 31130 KOIJÄRVI
p. (03) 435 2628, 0400 878 324

Nokkala Jaakko
Halinanlammintie 83, 31110 MATKU, 
p. (03) 435 1508

Kaivinkoneurakoinnit:
Aimo Kuosmanen
Urjalantie 293, 31170 SAVIJOKI, p. 
040 548 4118
Kaivinkoneurakoinnin lisäksi 
energiapuukoura, mätästykset, 
rahtitöitä, metsäperäkärry puiden 
ajoon, autojen huoltoa ja korjausta. 

Kalatuotteet:
Kalaliike Asp Oy
www.kalaliikeasp.fi
Kalanmyyntivaunusta tuoretta, 
savustettua ja graavisuolattua kalaa 
sekä sillejä ja silakoita.
Forssan torilla tiistaisin, torstaisin ja 
lauantaisin. 

Kauneus- ja 
hyvinvointipalvelut:
Kampaamo, jalkojenhoito 
Tuija Dankov
Haukamontie 105, 31110 MATKU   
p. 040 554 1385
Jalkojenhoitoa sopimuksen mukaan, 
myös kotikäyntejä.
Kampaamopalvelut, lisäksi ripsien 
tuuhennusta ja pidennystä

Parturi-kampaamo Tyykilyyli
Kartanonkatu 4, FORSSA  
p. 03 435 5887
Parturi, kampaamo, solarium. 

Kauppiaat:
Seppo Heinonen Ky
Raitoontie 490, 31110 MATKU, p. (03) 
435 3857, 0500 473 857
Rakennustarvike (elintarvike)
Avoinna huhti-elokuu: ma, ti, to, pe, la 
klo 9-13 tai sovittuna aikana
syys-marraskuu: ma, ti, to, pe klo 9-13 
tai sovittuna aikana.
joulu-maaliskuu puhelinpäivystys

Kyläkauppa K-Extra 
T:mi Reijo Pietilä
Koijärventie 239, 31130 KOIJÄRVI 
p. (03) 435 2612 
Avoinna ma - pe klo 8-18, la 8-15

LähiPuoti Remes Oy
HUMPPILA p. 0400-723 869, 
www.lahipuoti.fi
Laaja valikoima lähialueen tuottajien 
herkkuja kustannustehokkaasti 
yhdellä tilauksella, yhdellä 
kuljetuksella ja yhdellä laskulla. Ota 
yhteyttä niin suunnitellaan juuri teille 
sopivat tuotteet ja toimitusaikataulu.

Kehystämöt:
Volanen Urpo
Kukkopillintie 2, 30100 FORSSA,
p. 050 553 7965

Kesätorit:
Kesätori ja kahvio
Vinnikaisen porkkanahallissa, 
Urjalantie 293, 31170 SAVIJOKI
Yht. Irmeli Vinnikainen, p. (03) 435 
1845, 040 544 4110

Torkkelin Puutarha
Lempääntie 356, 30100 FORSSA,  
p. 0400 877 806
Kesä- ja ruukkukukat, amppelit. 
Toripäivisin myös Forssan torilla.

Veijo Tonteri 
Jokioistentie 389, 31640 HUMPPILA
Kesäkukkien myynti puutarhalta ja 
lähitoreilta.

Hinnat sisältävät alv. 24 %. Sisäsivut mustavalkoiset.
Kaupan päälle Yrityspörssi-ilmoitus, muutoin 10 €.
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Kirpputorit, huutokaupat 
sekä osto- ja myyntiliikkeet:
Sattumankauppa ja Entisöinti
Tampereentie 591,FORSSA, p. 
044 528 7119 
Huonekaluja, sisustustavaraa, 
lahjaideoita ja kortteja.

Osto- ja Myyntiliike
I Linja 7, 30100 FORSSA,  
p. 0400 847 780
Antiikkisten öljy- ja sähkölamppujen 
varaosia, www.oljylamppu.net

Meklari Sami Pietilä
p. 044 998 4015 
Suoritan huutokaupan pitoa. 
Kuolinpesät, maalaistalon irtaimet ym. 
Vuosien kokemuksella. Ostan 
myös kuolinpesät ja vanhat tavarat. 
Ilmainen arviointi.

Kirvesmies- ja remonttityöt:
Kuusisto Risto
Härkämäentie, 31110 MATKU
p. 0400 930 129

Rakennuskimi
Toivonen Kimmo, Tuhkurikuja 10, 
30420 FORSSA
p. 040 545 8627
Uudisrakennus/saneeraus

SS Teracon Oy
Aaltonen Timo, Raitoontie 47, 3110 
MATKU
p. 050 552 5226, info@teraconraksa.fi
Saneeraus ja uudisrakentaminen

Tmi Rakennustyö Torkkel
Torkkel Juha, Tampereentie 998, 
30100 FORSSA
p. 0400 606 913, 
juha.torkkel@surffi.net
Saneeraukset, uudisrakentaminen, 
lattioiden piikkaukset 
minikaivinkoneella. Maansiirto, 
pyörökuormaaja, pientelakaivinkone. 
Henkilönostin työskentelykorkeus 18 m.

T:mi Jukka Vuorentausta
Valtaimenkuja 17, 30100 FORSSA, p. 
0500 901 970
jukka.vuorentausta@pp.surffi.net
Huoneistoremontit, kaluste-, parketti- 
ja laminaattiasennukset

Kotisairaanhoitopalvelut:
Kotisairaanhoitopalvelu  
Sairaan Hyvä
Tuulikki Lehtinen, p. 03 433 4551, 
040 779 2234. Sairaanhoitoa ja 
kotipalvelua Forssan seudulla

Kuljetukset:
Kuljetus Reino J. Ojala Oy
Haaraojantie 710, 32250 
KOJONKULMA
Reino, p. 0400 532 955, Petri 0400 
807 789. Kappaletavarakuljetuksia, 
lavettikuljetuksia ja kapellivarustus.

Puu-Tee Ky
Toivonen Jari, Väräläntie 5,  
31110 MATKU, p. 0500 707 478, 
jalluto@gmail.com
Kuljetuspalvelut, pakkauslaatikot, 
kertakäyttölavat

Käsityö- ja 
askartelutarvikkeet:
Päivin kudepuoti
Suorannantie 20, 31140 MENONEN
p. 03 546 2842, 0500 730 328, www.
kudepuoti.fi

Lahja- ja sisustustavarat, 
kausikukat:
Kukka ja Lahja/Maarit 
Korvenoja
Korvenojantie 146, 31130 KOIJÄRVI, 
p. 040 752 8867
Lahja- ja sisutustavarat, sesonkikukat

Kukkakauppa ja sisustusliike 
Satulinna
Sibeliuksenkatu 1, 30100 FORSSA
p. 045 1665070 satulinna@ks-
satullinna.net, www.ks-satulinna.net

Lammastuotteet
Sanna Vähä-Pietilä-Kurppa 
p. 040 777 4840, 
Juha Kurppa p. 040 776 5553
kivistontila@gmail.com
Lähituotteita Matkusta: karitsanlihaa, 
raakavillaa, lampaantaljoja

Leikkuupuinnit:
Peipinen Jukka ja Kari My
Hirvikoskentie 148, 31110 MATKU, 
p. Jukka 050 410 1600, Kari 050 410 
1601
Puinti, suorakylvö, polttopuut, 
kaivuutyöt, traktoriurakointi

Maanrakennus- ja 
kaivuutyöt:
Mikko Talonen
Suonpääntie 123, 31170 SAVIJOKI
p. 040 7275 608, 
mikkotalonen@live.com
Maanrakennus- ja maansiirtotyöt, 
lumiurakointi, traktorityöt ja polttopuun 
myynti

TK-laaturakennus
Timo Kankaanpää, Kuumantie 868, 
31110 MATKU, p. 040 705 7285
Ulko- ja sisärakentaminen, saneeraus, 
maarakennustyöt ja bobcat-urakoinnit

Monityö Petri Häggman
Väräläntie 123, 31110 MATKU, 
p. 045 120 7772
petrihaggman@msn.com,  
www.ph.auttaa.fi
Kaivinkone 3600 kg, Avan-
pienkuormaaja, kaivuutyöt, 
kantojyrsintä, kaapelikaivannot, ym.

Maansiirto:
Tokko Hannu
Säilöntie 64, 30100 FORSSA, 
p. 0500 215 616
hannu.tokko@surffi.net
Maansiirto sekä vaihtolavalaitteet

Maatalousurakoinnit:
Kalle Heikkilä
Ilvesoja, 31130 KOIJÄRVI,  
p. 040 773 0224
Suorakylvö, kasvinsuojelu, maansiirto 
ym.

Kalle Korvenoja
Korvenojantie 29, 31130 KOIJÄRVI,  
p. 050 331 2167
Suorakylvöä, 
kasvinsuojeluruiskutusta, 
typpianalyysit maanäytteistä, 
rahtipuinti

Marko Virtaranta, Niilo Stenberg
Hietajärventie 50, 31130 KOIJÄRVI, 
p. 040 501 7472, 050 365 4380.
Pyöröpaalaus, käärintä + muut heinä-/
säilörehunkorjuutyöt. 

Mansikat:
Männikkö Riitta ja Risto
Juutilantie 61, 31170 SAVIJOKI
p. 03 435 1856 

Marjat ja taimet:

Jari Säteri
Suokulmantie 116, 31110 MATKU, p. 
0400 872 503
Mustaherukoita itse poimien.

Pihlajaparoni
Hannu Jaakkola
Peräläntie 201, 31130 KOIJÄRVI
p. 0400 759 424, 
Makeapihlajatuotteita 

Metallityöt:
Jokisen Paja Ky
Polvitie 8, 31110 MATKU
p. 050 586 7845, fax. 03 435 1495
Pienmetallituotteiden valmistus ja 
alihankintatyöt.

Konepaja Velj. Hiukkamäki
Hiukkamäki Timo, Suonpääntie 672, 
31700 URJALA, 
p. 040 544 9708. 
HAKOMEC-levytyökoneet

Matkun Teräsrakenteet Oy
Arto Nummela 
Matkuntie 607, 31110 MATKU 
p. 0500 617 664, 
arto.nummela@matkunteras.fi 
Teräsrakentaminen.

Urjalan Pelti oy
Mieliöntie 2, 31760 URJALA 
p. 0400 912 203 
www.ujalanpelti.fi

Metsänhoitotyöt:
KH Moniosaaja 
Kari Hakala 
Lempääntie 302, FORSSA
p. 040 521 56 33  
Metsänhoitotyöt, huolto- ja korjaustyöt 
sekä kuljettajapalvelut (abec kortti).

Metsäkoneet:
Koijärven Kone- ja metsätyö Oy
Juhala Heikki ja Eerola Mikko
p. 0400 545 990/Heikki, 040 756 
3055/Mikko
Koneellinen hakkuun ja puutavaran 
kuljetus, kaivuu ja maansiirtotyöt.

Muistoadressit:
Koijärven seurakuntapiirin 
muistoadresseja on myynnissä 
Kojolla Pietilän kaupassa ja Matkussa 
Tuulikki Eerolalla, Mikkolantie 31, p. 
040 968 1144

Nostopalvelut:
Nosto Kaleva
Eero Kaleva
Kuuselantie 83, 30100 FORSSA
p. 050 380 3457

Nuohoukset:
Nuohousmestari 
Timo Hakala Oy
Puh. 0400 243 383, (03) 4222 364
tavoitettavissa parhaiten arkisin klo 
16.30 - 18.00
Nuohous ja ilmastointilaitteiden 
puhdistus ja huolto

Ohjelmapalvelut:
Karaokea
Kalervo Kankaanpää
Kuumantie 885, 31110 MATKU
p. 0400 593 981

Ompelukoneet:
PK-Ompelukone
Kartanonkatu 12, FORSSA
puh.  050 373 0359
Myynti, huolto, varaosat, tarvikkeet

HH-Machine Oy
Heino Hietala, Koijoentie 217, 30100 
FORSSA
p. 0400 873 547
Teollisuusompelukoneiden ja 
silityslaitteiden myynti ja huolto

Polttopuut:
Kullanen Raimo
SUONPÄÄ, p. 040 352 6661

Lehtinen Ari
Luolaletontie 32, 31130 KOIJÄRVI
p. 050 350 6701

Mattila Henri
Suonpääntie 51, 31170 SAVIJOKI
p. 040 740 9242

Puunkaadot:
Pihapuupalvelu
Ammattimetsuri Jussi Korsi, 
Tourosenkulmantie 43, 30100 
FORSSA
p. 0400 867 685, www.
pihapuupalvelu.fi
Puiden kaadot.

Puusepäntyöt:
T:mi Puutyö Saari
Saari Heimo, Harjukulmantie 107, 
31170 SAVIJOKI, p. 040 553 0442

Tmi T.Poranen, 
muinaistekniikan artesaani
SUONPÄÄ
p. 040 5041505, taneli@
taneliporanen.com
Mittatilauspuutyöt, 
korjausrakentaminen , Taontatyöt, 
nahka- ja parkitustyöt

Putkityö:
Juntturi Ky
URJALANKYLÄ, 040 552 1185
Putkityöt, ilmastointityöt, 
öljynpoltinasennukset ja huollot

Putkiasennus Jorma Jokinen 
Humppilantie 3, 31640 HUMPPILA, p. 
(03) 437 7685, 0500 531 175
Lämpö-, vesijohto- ja 
ilmastointiasennus

Putkimestarit Oy 
Asko Mattila, p. 050 5860 140, asko@
putkimestarit.fi
LVI-asennuksia

Puutavaran myynti ja 
höyläys:
Heikkilä Timo
Ilvesoja, 31130 KOIJÄRVI, p. 040 580 
3643
Puuta, mökkejä, huuseja, majoja, 
rakennuskorjaukset ym.

Ilpo Talonen
Suonpääntie 123, 31170 SAVIJOKI
p. 0400 874 328

Rakennussuunnittelu, - 
valvonta:
Tähtinen Heikki, rkm
Rekirikontie 85, 31130 KOIJÄRVI
p. 0400 740 602
heikki.tahtinen@surffi.net

Ravintolat ja ruokapalvelut:
Kahvila-Ravintola Rekka-
Terminaali
Viksbergintie 3, 30300 FORSSA, p. 
(03) 4223 698
Om. Marjatta Karikoski

Kotipizza
Kotipizza Forssa 
Kartanonkatu 18, 30100 FORSSA 
p. (03) 435 6055

Merilän Kesäkoti Oy, Kreivilän 
kurssikeskus
Kreiviläntie 219, 31110 MATKU, p. 
050 412 0321
Mahdollisuus kasvisruokailuun 
(varauksen mukaan) ja 
majoittumiseen sekä veneilyyn. 
Avoinna vain kesäaikaan.

Rakennus-, remontti- ja 
romukierrätys:
 J. Syrjänen Oy
Kiimassuontie 89, 30420 FORSSA
p. 0400 480 747/Jari, 0400 484 067/
Ritva
 www.jsyrjanen.fi Romu- ja 
jätekierrätys

Sahaus:
Sahauspalvelu E. Kuusniemi
Köllin kirkkotie 114, 31110 MATKU, p. 
(03) 435 1528, p. 040 591 1568. 
Rahtisahausta ja puutavaran myyntiä.

Siivoustarvikkeet: 
Rautanyrkki Oy
Urjalantie 74, 31170 SAVIJOKI                                
p. 050 447 5978 ja 0400 887 772
asiakaspalvelu@rautanyrkki.fi 
www.rautanyrkki.fi

Sora:
Kuljetus Nukari Oy
Paasikankaantie 267, 31130 
KOIJÄRVI, Nikkilänkatu 5 E, 30100 
FORSSA, p. (03) 435 2642,
p. 0400 690 935

Numminen Risto
Paasikankaantie 16, 31130 
KOIJÄRVI, p. (03) 435 2718

Sähköasennukset:
T:mi Automaatio S. Jaakkola
Koijärventie 454, 31130 KOIJÄRVI, p. 
(03) 435 2696, 040 558 0356
Automaatiojärjestelmien suunnittelu, 
ohjelmointi, käyntiinotot, koulutus ja 
konsultointi sekä ohjauskeskusten 
valmistus, sähköasennustyöt ja 
komponenttimyynti

Taksit ja tilausajot:
Taksiliikenne Kari Hiisilä
Matkuntie 663, 31110 MATKU,
p. 0500 203 899, 0400 855055

Tilausliikenne Heikki Jalava
Heikki Jalava, Pukkilantie 200, 31130 
KOIJÄRVI, p. 044 525 1530, heikki@
tilausliikennejalava.fi, 
Tilausajot 17 ja 19 paikkaisilla 
busseilla.

Matti Lehtinen
Vuolluntie 63, 31110 MATKU, p. 0500 
210 164, 8 matkustajaa.

Teollisuuden asennus ja 
huolto:
MAT-Service Oy
Mattila Jouni, Menostentie 190,  
31110 MATKU
p. 0400 760 0255,  
jouni.mattila@mat-service.fi.
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Alueen kylien ja yhdistysten yhteystiedot 2014
Tien kunnossapitotyöt:
Jari Hoppula
Säilöntie 61, 30100 FORSSA,  
p. 0400 537 206, 
jari.hoppula@surffi.net
Tienvarsiruohon leikkausta ja 
vesakointia. Puiden kaatoa, 
katkontaa, harvennushakkuuta, 
hakkeentekoa

Tilitoimistot:
Raija Hiisilä
Matkuntie 663, 31110 MATKU, p. 
050 324 2289. Yritysten kirjanpidot.

Laskentatyö 998
Taija Torkkel, Tampereentie 998, 
30100 FORSSA
p. 040 748 8813, www.
laskentatyo998.fi
Taloushallintopalvelut, kirjanpito, 
tilinpäätökset, palkanlaskentapalvelut 
ja verotusasiat

Tuoremehuasema:
Kuusniemi Tuula
Menostentie 504, 31110 MATKU
p. (03) 435 3825 tai 050-531 8359
Omenoiden puristusta tuoremehuksi, 
ei pastörointi

Vene- ja 
perämoottoritarvikkeet:
Vene- ja perämoottoripurkaamo
Heikki Hartikainen Oy
Menostentie 36, 31110 MATKU, p. 
0400 409 733
Käytettyjä perämoottoreita ja varaosia

Verhoomo/entisöinti/
kynäruiskumaalaukset:
Sattumankauppa ja Entisöinti
Mervi Nieminen, Tampereentie 591, 
30100 FORSSA
p. 044 528 7119, mervi.nieminen@
surffi.net
Huonekalujen pintakäsittely, 
mööbelimyyntiä ym. www.
sattumankauppajaentisointi.fi

Verhoiluliike Wiik Oy
Wiikintie 56, 31110 MATKU, p. (03) 
435 0304, p. 0400 326 025, www.
verhoomowiik.fi
 wiik@verhoomowiik.fi
Verhoilut, pintakäsittelyt ja 
erikoismaalaukset.

Vihannekset ja juurekset:
Ahdesalon Maatila
Kuurilantie 470, 31230 SUSIKAS
Perunoita, mansikoita ja vihanneksia

Erander Eino
Keinulantie 8, 31110 Matku,  
p. (03) 435 3847, 050 586 0169
Perunaa

Karotia Oy
Hyytiäinen Heta Ja Arto,  
Kivisaarentie 48, 31110 MATKU,  
p. (03) 435 0242, p. 0400 825 581

Koivulan Kuorimo Oy
Koivulan Mikko, Raiviontie 13, 
31110 MATKU, 040 553 8473
Perunoita: multaisina, pestyinä, 
kuorittuina, kuutioina, viipaleina ja 
suikaleina. Myös kuoritut porkkanat.

Lehtinen Ismo
Yrityksentie 72, 31110 MATKU, p. (03) 
435 1770, 040 051 2045. Porkkanaa.

Viljanen Riikka ja Heikki
Suokulmantie 150, 31110 MATKU, 
050 5174487Heikki tai 
050 3427737/riikka
Perunaa ja vihanneksia.

Orastava Aurinko Oy
Vihannesten koti- ja tukkumyynti ja 
jalostetut porkkanatuotteet
Urjalantie 293, 31170 SAVIJOKI, 
040 544 4110

Vihannes Vinnikainen Oy
Kokkojärventie 127, 31170 SAVIJOKI
Vinnikainen Virpi 040 7254154,
Ville 050 540 8556

Äänentoisto ja 
valaisupalvelut:
Musiikki- ja äänentoistopalvelu 
Tähtisoundi
Jari Säteri, Suokulmantie 116,  
31110 MATKU, 0400 872 503,  
jari@tahtisoundi.fi
Tanssiorkesteri Tähtisadetta voit tilata 
järjestämiisi tilaisuuksiin.

Vuokrattavana:

Kojon Nuorisoseura ry
Koijärvitalon varaukset:
Kaija Pajulampi, p. 040 759 8047.

Matkun kyläyhdistys ry
Matkun kylätalon varaukset sekä 
kahvi-ja ruoka-astiastojen vuokraus. 
Myös kaksi isoa kahvinkeitintä. Juh-
lateltta ja kolme pöytä/penkkiryh-
mää. Marja Saarinen 046 637 4857/
marja.saarinen@gmail.com

Peräjoen kyläyhdistys ry
Peräjoen kylätalon varaukset: Irma 
Tokko, p. 050 5707 468.

Matkun Maa- ja Kotitalousnaiset
Vuokrattavana astiastot sadalle hen-
kilölle sekä 20 litran kahvinkeitin. 
Hinnasto esim. kahviastiasto 50:lle 
10€/kerta, ruoka-astiasto 50:lle €/
kerta, kahvinkeiton 20 l 10€/kerta. 
Astioiden vuokrausta hoitaa Outi 
Sirkesalo, Mansikkalantie 25,
p. 050 517 8987.

Mökkimajoitusta
Elina Vinnikainen 050 5744 966, 
Matti Vinnikainen p. 0500 735181
Vuokrataan 6 ja 8 hengen mökkejä.

Koijärven Alueen Kylät ry
Pj. Pirjo Poutanen p. 050 555 6683, 
pirjo.poutanen@hamk.fi
Siht. Tomi Helin p. 050 340 7730
kakry@koijarvenalueenkylat.fi

Valijärvi-toimikunta
Pj. Paula Kemppi p. 040 708 1648
Siht. Tomi Helin p. 050 340 7730

Kojon Kyläyhdistys ry
Pj. Leila Virtaranta p. 040 518 3226
leila.virtaranta@surffi.net
Siht. Anne Kettunen p. 040 192 4770
anne.m.kettunen@gmail.com

Matkun Kyläyhdistys ry
Pj. Riikka Viljanen p. 050-342 7737
riikka.viljanen@surffi.net
Vpj. Tommi Syrjänen p. 0440242674
tommi.syrjanen@lhj.fi
Siht. Eija Latvateikari p. 040 728 4681 
eija.latvateikari@surffi.net

Peräjoen Kylätoimikunta ry
Pj. Mervi Nieminen p. 044 528 7119
mervi.nieminen@surffi.net
Siht. Tuija Nousiainen p. 040 507 4633

Vuoltun Kylätoimikunta ry
Pj. Anne Kettunen, 040 192 4770
anne.m.kettunen@gmail.com
Siht. Suvi Jaakkola p. 046 890 6495
jaakkola.suvi@gmail.com

Koijärven Sotaveteraanit ry
Pj. Ari Vähä-Pietilä p. 040 520 6558
Siht. Aimo Honkasalo p. 040 774 3368

Sotainvalidien Veljesliiton 
Koijärven osasto
Pj. Timo Vähä-Pietilä 0400 473 489
Siht. Raija Mattila p. 03 435 2646

Koijärven Kirkkokuoro ry
Pj. Aimo Honkasalo p. 040 774 3368
Siht. Markku Viiala p. 044 036 8486

Pohjois-Forssan  
koulun vanhempaintoimikunta
Pj. Heli Näppinen, p. 040 410 6607

Koijärven koulun ja  
päiväkodin kannatusyhdistys ry
Pj. Arto Hyytiäinen 0400 825 581
Varapj. Pirjo Poutanen 050 555 6683
Siht. Tiina Leppämäki 040 558 1619
Rh. Mikko Uusi-Heikkilä 050 370 0239
sähköposti: kkpk@live.fi
www.facebook.com 
/Koijarvekoulunkannatus

Kojon Nuorisoseura ry. 
Pj. Paula Leppämäki p. 040 524 3647
Siht. Piia Jokinen p. 040 702 3875

Raitoon Nuorisoseura ry
Pj. Jari Säteri 0400 872 503
Varapj. Riikka Viljanen p 050 342 7737
Siht. Tiina Leppämäki 040 558 1619

MLL Koijärven paikallisyhdistys
Pj. Anni Korvenoja  
anni.korvenoja@gmail.com 
p. 040 747 6602  
Siht. Maarit Niittymäki  
maarit.niittymaki@gmail.com  
p. 040-764 9944 

SPR Koijärven osasto
Pj. Risto Jaakkola p. 0400 945 860
Siht. Tuulikki Lehtinen p. 040 779 2234

Koijärven Kunto
Pj. Jorma Aaltonen p. 0500 483 139 

Partiolippukunta Koijärven Kurjet
Pj. Marjo Niittymäki  
marjo.niittymaki@gmail.com 
Siht. Ulla Leino 
tantsulla@gmail.com 
045-207 3108

Matkun VPK ry
Pj. Jyrki Koivula p. 050 595 0662
Vpj. Jussi Kuusisto p. 0500 781 438
Siht. Matti Mäkinen p. 040 707 0658
(talon varaukset, vedenajo,  
työtilaukset, ym.)
Palokunnan päällikkö:
Jussi Sirkesalo p. 050 529 2291
Nuorisotyönjohtaja:
Miia Närvänen p. 040 587 2237

Matkun Rukoushuoneyhdistys ry
Pj. Kirsi Ruohonen p. 0400 423 948
Siht. Mauri Laihorinne p. 050-340 5971

Koijärven maa- ja  
kotitalousseura ry
Pj. Markku Laihonen p. 050 307 3752
Siht. Päivi Näpärä p. 040 591 7347

Kojon maa- ja kotitalousnaiset
Pj. Brita Viholainen p. 03 435 2647
Siht. Paula Kemppi p. 040 708 1648

Matkun maamiesseura
Pj. Jussi Sirkesalo p. 050 529 2291
Siht. Risto Jaakkola p. 0400 945 860

Matkun maa- ja kotitalousnaiset
Pj. Kirsi Ruohonen p. 0400 423 948
Siht. Outi Sirkesalo p. 050 517 8987

Saviniemen maa- ja 
kotitalousnaiset
Pj. Elina Vinnikainen p.050 5744966 
Siht. Ritva Mäkinen p.0400 659233

Koijärven metsästysseura
Pj. Ari Vähä-Pietilä p. 040 520 6558
Siht. Hanna Mikkola p. 0500 427 780

Suonpään metsästysseura 
Pj. Heikki Juhala p. 0400- 545 990
Siht. Mikko Talonen p. 040 727 5608

Saviniemen Pyy ry
Pj. Aimo Kuosmanen p. 040 548 4118
Siht. Ville Sillanpää p. 050 359 1220

Forssan Karjalaseura
Pj. Antti Rajala p. 0400 770 930
Siht. Sirpa Lähteenmäki p. 050 524 
0051

Matkun osakaskunta
Pj. Timo Aaltonen p. 050 552 5226
Siht. Juho Eerola p. 050 538 1891

Kojon Osakaskunta
Pj. Matti Mattila p. 0400 878 324



Ke 16.7. klo 17 – 19 Kesätori Vinnikaisen 
hallissa. Kahviossa MLL Koijärven 
paikallisyhdistys.
Pe 18.7. klo 17 alkaen Suokulman 
yksityisteiden osakkaiden saunailta 
Valijärvellä.
La 19.7. klo 12 – su 20.7. klo 12 Matkulaisten 
Valijärvipäivä. Matkun kyläyhdistys ry.
Ke 23.7. klo 17 – 19 Kesätori Vinnikaisen 
hallissa. Kahviossa Kojon Nuorisoseura ry.
To 26.7. klo 12 - pe 27.7. klo 12 
Peräjokilaisten Valijärvipäivä. Peräjoen 
kylätoimikunta.
Su 27.7. klo 15.00 Kirkonmäki soi Koijärven 
kirkolla (sateella kirkossa). Forssan srk.
Ke 30.7. klo 17 – 19 Kesätori Vinnikaisen 
hallissa. Kahviossa Saviniemen maa- ja 
kotitalousnaiset.

ELOKUU
La 2. ja su 3.8. Kojon Nuorisoseura 
järjestää 1600-luvun pitopöydän 
Hakkapeliittatapahtumassa Mustialassa.
La 2.8. ja su 3.8. Saviniemen maa-ja 
kotitalousnaiset järjestävät Hämäläisen 
pitopöydän Hakkapeliittatapahtumassa 
Mustialassa. 
Su 10.8 klo 15.00 Kesäpäivän musiikkia 
Matkun rukoushuoneessa. Forssan srk.
To 14.8. klo 18.00 alkaen Valijärven lauluilta. 
Järj. Kojon kyläyhdistys ry.
Pe 15.8. klo 12 alkaen Matkun kyläläisten 
Valijärvipäivä. Matkun kyläyhdistys ry.
Su 17.8. Kyläkävely, ruokailu ja sauna 
Kreivilän kesäkodilla. Matkun kyläyhdistys ry.
Su 24.8. klo 18.00 Sininen hetki Koijärven 
kirkossa. Forssan srk.

SYYSKUU
Su 21.9. Sadonkorjuupäivällinen 
Koijärvitalolla. Kojon Nuorisoseura ry.
Ti 23.9. Valijärven saunailta. Kojon 
Nuorisoseura ry.

TAPAHTUMAKALENTERI 2014
KESÄKUU
Keskiviikkoisin 4.6. alkaen klo 18–19 jalkapalloa 
pojille ja tytöille Matkun urheilukentällä. 
Pohjois-Forssan koulun vanhempaintoimikunta.
Keskiviikkoisin 4.6. alkaen klo 18–20 Pelikerho 
lapsille kesä- ja heinäkuun ajan Koijärvitalolla. 
Forssan kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut.
La 5.5. alkaen klo 16 lähtien Valijärvikeskuksessa 
kaikille avoimet saunaillat maanantai-iltaisin 
syyskuun loppuun asti. Valijärvitoimikunta.
La 14.6. klo 11.00 lähtö Suvi-illan 
polkupyörämaratonille Forssasta Matkuun.
Su 15.6. klo 15.00 Pihaseurat Hannele 
Suvilammella, Saviniemen koulutie 90. Forssan 
srk.
Ke 18.6. klo 17 – 19 Kesätori Vinnikaisen hallissa. 
Kahviossa Vuoltun kyläyhdistys ry.
Pe 20.6. klo 12 alkaen Valijärvellä, Leppäkärjentie 
23. Kaikkien kylien yhteinen juhannus omin eväin. 
Valijärvitoimikunta.
Su 22.6. klo 12 Juhannussunnuntain 
Jumalanpalvelus Matkun rukoushuoneessa. 
Juhannuskahvit. Matkun rukoushuoneyhdistys ry.  
Ma 23.6. klo 12.00 alkaen Melontapäivä 
Valijärvellä. Valijärvitoimikunta.
Ke 25.6. klo 17 – 19 Kesätori Vinnikaisen hallissa. 
Kahviossa Kojon kyläyhdistys ry.
La 28.6. klo 20–01 Peräjoki-Vuoltun latotanssit 
Tokolla, Säilöntie 64. Peräjoen kylätoimikunta ja 
Vuoltun kyläyhdistys ry.
La 28.6. klo 10 alkaen linja-autopysäkkien 
kunnostustalkoot Matkussa. Matkun kyläyhdistys ry.

HEINÄKUU
Ke 2.7. klo 17 – 19 Kesätori Vinnikaisen hallissa. 
Kahviossa SPR Koijärven osasto.
Su 6.7. klo 12 alkaen Vuoltulaisten Valijärvipäivä. 
Vuoltun kyläyhdistys ry.
Su 6.7. klo 15.00 Pihaseurat Helka ja Aimo 
Ketolalla, Kreiviläntie 28. Forssan srk.
Ke 9.7. klo 17 – 19 Kesätori Vinnikaisen hallissa. 
Kahviossa Matkun maa- ja kotitalousnaiset.
La 12.7. klo 20–01 Kesäiset lavatanssit Raitoon 
Vilpolassa, Töyrääntie. Tanssiorkesteri Tähtisade & 
Jari Säteri.
La 12.7. Lättähattuajelu Toijalasta Loimaalle. 
Junaan pääsee myös Matkusta. Seuraa ilmoittelua! 
Matkun kyläyhdistys ry.
Ti 15.7 klo 13 Kaikille avoimet Kesäpäiväkahvit 
Matkun kylätalolla. Forssan srk.
Ke 16.7 klo 13 Kaikille avoimet Kesäpäiväkahvit 
Koijärven seurakuntatalolla. Forssan srk.


