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Kesäpäivää, lukija!

Kylähullu tuli jo 16. kerran luoksesi kannessa tuttu kurki porkkana suussaan. Uusimmille 
lukijoille selitykseksi symboliikkaa, että täällä viljellään neljännes koko Suomen kotitalo-
uksille menevästä porkkanasta. Kurki viittaa Koijärveen, jonne tehdään yhteinen kävely-
retki. Se toteutetaan Eino Leinon, runon ja suven päivänä. Ehkä joku retkeläinen loihee 
siellä lintutornilla lausumaan Leinon runon Lapin kesä, jossa puhutaan joutsenista, tai 
Sydämeni laulun: “Ruislinnun laulu korvissani, tähkäpäiden päällä täysi kuu…”
Tosin ruislintu eli ruisrääkkä, vaikka kuuluukin kurkilintujen lahkoon, pesii viljapelloilla 
ja on yksi maailman uhanalaisista linnuista. Viljelytapojen muutos rääkkää rääkkää, niityt 
ja kosteikot ovat hävinneet, koneellistuminen ja aikaistunut sadonkorjuu niittävät ikävää 
satoaan.

Nyt on sitten koijärveläisetkin heittäytyneet humppilalaisten tapaan visioiden vietäviksi. 
Jo kahdesti kevään aikana on ideakokoontumisissa tähdätty 20 vuoden päähän ja kolman-
teen kokoontumiseen Valijärvelle odotetaan paikallisten lisäksi kesäasukkaita pistämään 
ideoinnissa vielä paremmaksi! 

Ympärivuotinen tiedotuskin nyt sitten alkaa pelata! Matkun kyläyhdistys on jo vuosien 
ajan jakanut koulupiirinsä alueen talouksiin tiedotteita, nyt ne ulotetaan koko Koijärven 
alueelle. Mikä parasta, myös kesäasukkaat pääsevät niistä osalliseksi netin kautta.  
KAKRYN omilta sivuilta löytyvät tiedotteet, jolloin mökin talvitarkastusreissun voi ajoit-
taa vaikkapa laskiaisriehapäivään. 

Kaiken kylätoiminnan perusta on, että tietää mitä, missä ja milloin tapahtuu. Ei kai ku-
kaan kuvittele kyläyhdistysten olevan salaseuroja, vaan niiden johtokunnat järjestävät toi-
mintaa kyläläisten viihtyvyyden lisäämiseksi. Kyläyhdistyksiin kuuluvat itseoiketettuina 
kaikki alueen asukkaat, jäsenmaksuthan ovat vapaaehtoisia kannatusmaksuja.

KAKRY on kyläyhdistysten kattoyhdistys, jossa on joka kylältä vankka edustus. Jatkossa 
pyritään lujemmin kylärajat kaatavaan toimintaan, “ettemme kuole tänne yksittäin kuin 
kärpäset”, kuten Kakryn pj. Pirjo Poutanen kerran asian huudahtaen ilmaisi! 

Juuri ilmestyneen tutkimuksen mukaan sujuva ja stressitön arki toteutuvat sitä parem-
min, mitä maaseutuvaltaisemmalla alueella ihmiset asuvat. Kaupunkilaisuus on saavutta-
nut lakipisteensä. Muuttosuuntaan vaikuttaa asioiden tärkeysjärjestys. Maaseudulle vetää 
unelma hyvästä arjesta. Siis siunattu arki!

Ylös, ulos ja kylänraitille!
                                                                           Matku ��.5 �0��

                                                                           Kirsti Koivula
                                                                           Päätoimittaja
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Kestävän kehityksen kylät

Visio – Kestävän kehityksen kylät
eli Koijärvi vuonna 2030

Koijärvellä asuu kaikenikäisiä ihmisiä ympäri 
vuoden. Täällä on lapsia, vanhuksia, eläimiä 

ja elämää. Hyvä yhteishenki ja suvaitsevaisuus 
vallitsevat; kaikki kukat saavat kukkia. Myös 
kesäasukkaat ovat kehittämässä aluetta omalla 
osaamisellaan. Koijärven alueen kylät ry. on vah-
van yhteisyyden ansiosta entistä voimakkaampi 
alueen asukkaiden edunvalvoja, jonka esittämät 
asiat otetaan vakavasti päätöksenteossa.

Koulu on elinvoimainen lähiruokaan, oma-
toimisuuteen ja ympäristökasvatukseen 

erikoistunut Koijärven eko-koulu, joka tekee lä-
heistä yhteistyötä paikallisten tilojen ja muiden 
maaseutuyrittäjien sekä viereisen Kestävän ke-
hityksen hyvinvointikeskuksen kanssa, joka on 
paitsi rakennettu tarjoamaan asuntoja vanhuksil-
le myös toimimaan sivistyskeskuksena. Koulu ja 
vanhukset saavat ruokaa omasta lähiruokakeitti-
östä, myös muut voivat tilata ruokaa sieltä.

Maaseutumaisemaa halkovat tiet ovat tur-
valliset ja kevyen liikenteen väylät on ra-

kennettu tavoittamaan kaikki kylille tärkeät 
kohteet. Tampere-Turku-radan hyödyntämisen 
suunnitelmia toteutetaan täydellä teholla, rata on 
kaksiraiteinen ja sen turvallisuutta on parannettu 
yli- tai alikulkupaikoilla. Tietoliikenneyhteydet 
mahdollistavat etätyöskentelyn koko alueella.

 

 

Viljan, erikoiskasvien ja eläinten kasvatuk-
seen erikoistuneet tilat tuottavat puhdasta 

ruokaa. Lähiruokaa suositaan, ja tuotettujen elin-
tarvikkeiden jalostusastetta on nostettu tehok-
kaasti: lähiruuan jalostus- ja logistiikkakeskus on 
perustettu Matkuun toimivan rautatien ja hyvien 
liikenneyhteyksien vuoksi. Matkuun on perus-
tettu myös ympäri vuoden palveleva Koijärven 
kauppahalli, siellä on myös saha ja muun muassa 
huonekalutehdas. 

Lämpöä ja sähköä tuotetaan tehokkaasti uu-
siutuvalla energialla. Koijärven alueen kylien 

asukkaiden omistama lämpöosuuskunta tuottaa 
alueen tarvitseman energian ja myy sitä myös lä-
hiseuduille. Vesihuolto on alueella kunnossa.

Yli kymmenen vuotta olemme yhdessä suunnitellusti rakentaneet kotiseutuam-
me yhä paremmaksi paikaksi elää. Nyt olemme hyvää vauhtia laatimassa uutta 
suunnitelmaa tuleviksi vuosiksi: olemme jo kaksi kertaa kokoontuneet yhteistuu-
min pohtimaan, millaisena haluamme nähdä kotiseutumme parinkymmenen 
vuoden kuluttua. 

Tämän tulevaisuustyön isoksi otsikoksi haluttiin yksimielisesti heti Kestävän ke-
hityksen kylät. Kaikkien työryhmien esitykset on koottu yhteen kyläyhdistyksissä, 
ja myös muissa yhdistyksissä, tehtävän suunnittelutyön pohjaksi ja jalostettavaksi 
edelleen niin, että jokaisen ääni kuuluu.
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Rikas kulttuurimaisema on säilynyt hoidettu-
na, ja kylien raitit ovat siistejä. Arvokkaiden 

vanhojen rakennusten joukkoon ovat yksityiset ja 
kaupunki rakentaneet taloja, ja uusia taloja teh-
dään toimivan kaavoituksen ja tonttipolitiikan 
ansiosta koko ajan. Forssan kaupunki on koko 
maassa edelläkävijä maaseutuasumisen edistä-
jänä ja maallepakoon vastaajana. Järkivihreä on 
muuttunut ikivihreäksi.

 

 
Luonnonympäristön vaaliminen on kunnia-

asia: Koijärvi on kunnostettu linnuille mie-
luisaksi pesimispaikaksi ja luontoharrastajien 
kohteeksi, ja hoidettu Koijoki tarjoaa mahdolli-
suuden myös melontaharrastukselle. Alueen jär-
vien vedet ja rannat ovat puhtaat.

Visiot tarkennukseen
ja käytännön teoiksi

Näin siis visioitiin. Luulenpa, että suunnitte-
luun jo osallistuneet jakavat kanssani ilon 

innostuneesta ja hauskasta meiningistä sekä 
kuulluksi tulemisesta ja yhteisyyden kokemi-
sesta. Suunnittelun yhteydessä on noussut esiin 
myös tiedonkulun parantaminen, johon KAK-
RYn hallitus heti tarttui: jokaiseen talouteen jae-
taan muutaman viikon välein kaikkien kyläyhdis-
tysten yhteinen tiedote tapahtumista vuosittaisen 
Kylähullun lisäksi. Kylien yhteiset asiat löytyvät 
myös uudesta internet-osoitteessamme. 

Tästä on hyvä jatkaa! Nyt jokainen asukas 
vauvasta vaariin liikkeelle kyläyhdistysten 

kautta esittämään ideoita, ehdotuksia ja näke-
myksiä käytännön toimenpiteiksi yhteisen tule-
vaisuuden rakentamista varten. Meistä kukin on 
edelleen oman ympäristönsä ja elämänsä paras 
asiantuntija. 

Pirjo Poutanen
KAKRYn pj.

Visioijat Matkun kylätalossa.

kuva: Leszek Skoczylas
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 Koijärven jäällä ja
Lautaportaan tietä rakentamassa...

Tässä lehdessä on kutsu kesäiselle kävelyretkelle Koijärvelle, jossa eivät ole käyneet läheskään 
kaikki kesäasukkaat saati vakituiset asukkaat. Muutenkin tässä Kylähullussa pyrähdellään ja 
pyöritään Saviniemen - Suonpään suunnalla; Lautaportaan tietä tekemässä, sen risteyksessä 

rullaluistelumaratonilla kääntymässä, Saviniemen entisen seuratalon
asukkaita haastattelemassa, kesätorilla ja lähiruokaviestissä. 

Yhteisvastuukeräyksen hyväksi 10 mk:lla myydyssä Koijärven Joulu
1989 -lehdessä allekirjoittanut Koijärven srk:n diakoniatyöntekijänä ja

ko. lehden toimittajana haastatteli silloin lähes 93-vuotiasta Lauri Vehmasta.
Nämä hänen muistelunsa mielessä lähtekäämme Koijärvelle ja Lautaportaan tielle...

Muistatko, Lauri, mitään jouluista
tarinaa lapsuudestasi?
Mummoni kertoi lähes 100 vuotta sitten minulle 
paljon tarinoita ja pikkupoikana ne jäivät hyvin 
mieleen. 

Kuka oli mummosi?
Hän oli Anna Kaisa Vehmas, joka eli vuosina 
1830–1913. Hän kertoi tälläisen tarinan: 
Urjalan ja Kalvolan rajamailla oli Takala-niminen 
asumus, jossa eleli kolme sukupolvea. Miniä oli 
tullut toisesta seurakunnasta taloon. Emäntä oli 
oppinut tekemään hyvää sahtia ja joulun jälleen 
lähestyessä teki sitä hyvissä ajoin. 
Jouluna sitten maisteltiin sahtia ja kuinka olla-
kaan, se poikkesi päähän. Siinä sitten iloiteltiin 
joulun kunniaksi. Aaattoiltana sitten tuli pu-
heeksi joulukirkkoon meno. Vanhukset jäivät 
kotiin, mutta nuorempi isäntä perheineen lähti 
katsomaan joulukirkon ihmettä ja loistoa. Isäntä 
toi valjaat ja aisakellon vintiltä, koska se oli kir-
kon kuulutuksella pantu pakolliseksi kun teitä ei 
ollut. 
Lähdettiin sitten kohti Urjalan kirkkoa. Isäntä 
alkoi sahdin vaikutuksesta torkkua jo heti alku-
matkasta. Tultiin peilikirkkaalle Koijärven jäälle. 
Ohjakset löystyivät isännän torkkuessa. Hevo-
nen alkoi kiertää Koijärven keskellä olevaa Sel-
käsaarta. Pimeässä ei emäntäkään nähnyt mitään 
ja lapset olivat vällyjen alla. Emäntä siinä jo sitten 
odotti mannerta, mutta sitä ei vain tullut. 
Lopulta emäntä alkoi kuulla kellojen kilinää, 
kaukaa kuului aisakellojen ääni; toiset jo palasi-
vat joulukirkosta! Silloin vasta emäntä tajusi, että

isännän nukkuessa oli kierretty saarta tuntikau-
sia. Emäntä herätti isännän ja käännyttiin vähin 
äänin kotiin päin. 
Vanhukset kotona kyselivät, millaista lapsilla oli 
joulukirkossa ollut. ”Pimeätä”, oli vastaus ollut. 
Kysyttiin sitten miniältä, joka taas oli sanonut, 
ettei tuntenut maisemia, kun oli muualta tullut. 
Kun sitten isännältä tiedusteltiin, niin hän sanoi 
hevosen tehneen ikävän tempun. Lapsille luvat-
tiin seuraavana jouluna parempi kirkkomatka ja 
tähänkin taloon palasi lopulta joulurauha. 

Olet, Lauri, syntyperäinen
suonpääläinen. Mummosi varmaan
kertoi Suonpäänkin historiaa?
Nykyinen Lautaportaan tie tehtiin vuosina 1866–
68. Silloin oli nälkävuodet ja vuonna 1868 oli jo 
siemenetkin syöty. Maantien teossa oli paljon 
miehiä. Tilinmaksu oli Vehmaan talossa. Rahaa 
ei annettu, vaan palkkana saatiin niinimattoja, 
jotka oli pakattu täyteen ruisjauhoja. Palkkapäi-
vänä kovassa nälässään miehet söivät näitä ruis-
jauhoja ja ottivat kaivosta vettä päälle. Raaka ruis 
alkoi polttaa vatsassa ja miehillä oli kovat tuskat. 
Naiset lämmittivät näille saunan ja raijasivat pari 
miestä saunan lauteille. Eivät he jaksaneet lau-
teilla olla ja niin tuotiin olkia saunan lattialle ja 
pantiin miehet niille makaamaan. 
Aamulla heidät sitten löydettiin kuolleina. Muu-
tamat miehet kierivät kedolla tuskissaan, kädet 
ylös kohotettuina rukoilivat Jumalaa ja siihen 
kaatuivat kuolleina kedolle. Urjalan kunnalta tuli 
määräys, että talollisten piti tehdä arkut ja sepän 
takoa niihin naulat, ja vainajat piti kuljettaa Urja-
lan hautausmaalle. 
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Miten sinne päästiin kun ei vielä tietä ollut?
Kesällä ruumiit kuljetettiin kirkkoveneillä, sa-
moilla, joilla tehtiin kirkkomatkat Urjalan kirk-
koon. Veneitä oli Koijärven rannassa ja toiset 
veneet Kokkojärven rannassa. Välissä oli noin 
kilometri maata. 
Koijärven rannassa, Jussilan talon Järvikorvessa 
oli kaksi kirkkovenettä. Niillä mentiin Koijärveä 
pitkin Vuorenlahteen. Siinä noustiin maihin ja 
näin päästiin lähimmäksi Kokkojärveä. Otettiin 
kahdet kantajat tälle km:n pituiselle maamatkal-
le, myös voimakkaimpia naisia joskus tarvittiin 
tähän tehtävään. Kun päästiin Kokkojärven 
rantaan, lähdettiin itäpäähän Ikalan kylän ran-
taan, jossa noustiin maihin. 
Kyläläisillä oli ruumiskärryt riihenlakan alla. Mie-
het olivat menneet sillä välin ratsain Välkkilän 
kylän kautta vastaan. Valjastettiin siinä hevoset, 
ruumis pantiin kärryille ja lähdettiin menemään 
kuuluisaa Sutosten tietä, joka on vanha maantie 
Kokolta vuoria myöten. 
Tultiin Mikkolankankaalle, sieltä alas, sitten 
mentiin Salmenjärven itäpäähän. Jalkamiehet 
menivät soutamalla Seppälän talon rantaan. He-
vosilla mentiin pitkin Salmenjärven rantaa. Pa-
kanamäen alla noustiin harjanteelle. Sitä myöten 
mentiin Urjalan kirkolle!

Kirsti Koivula

PS. Laurista vielä...
Lauri Vehmas eli lähes 103-vuotiaaksi kolmella 
eri vuosituhannella (31.1 1897–11.1 2000). Hänet 
muistamme elämänmyönteisenä ja aina uusiin 
haasteisiin valmiina hienona persoonana. Lauri 
osallistui vanhustenkerhoihin, retkille Viipuria, 
Lappia ja lentomatkaa Ahvenanmaalle myöten 
sekä leireille. Lauri oli aina ensimmäisenä opet-
telemassa uusia virsiä, lähtemässä piirileikkiin 
tai uimaan Klemelän leirillä. Hänen huumorinsa 
vei mukanaan ja aina hänellä oli pilke silmäkul-
massa - mikäs ihme, tuore aviomies kun oli. 

Lauri avioitui Martan kanssa kun olivat jo yli 
80-siä. Samana vuonna vihittiin avioliittoon sil-
loinen Koijärven kirkkoherra Heikki Kivekäs Lii-
sansa kanssa. 
Parin vuoden päästä Lauri tapasi kirkkoherra 
Kivekkään Martti-vauva sylissään jossain leiriti-
lanteessa ja sanoi tälle: Meitit vihittiin avioliit-
toon samana vuonna teitin kanssa, teitillä on jo 
näköjään jälkikasvua, meitillä ei ole vielä! 

9�-vuotias Lauri Vehmas pulahtamassa Kaukjärveen kesällä �988 Klemelässä 
Koijärven seurakunnan vanhustenleirillä.
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Kukka Maija Kesiölle!
Tämä lehden suosio on suurelta osalta perustunut Maija Kesiön hienoihin koti-
paikkamme historiikkeihin. Yhteensä 14 Kylähullu-lehdessä hän on tuonut eteem-
me eläviä tuokiokuvia viime vuosisadan Koijärvestä, vieläkin varhaisemmista 
ajoista, syntyhistorioista, mielenkiintoisista ja vaikuttaivsta henkilöistä, tapahtu-
mista, elinkeinoista, sodan ja rauhan ajasta.

Viimeisimmät kiitokset Maijalle tulevat USA:sta, josta Kari Kivinen lähetti säh-
köpostia etsiessään tietoja ’Ukko Helmisestä’ , joka Kivisen vaimon suvussa kulke-
van tiedon mukaan asui ja vaikutti osan elämäänsä Matkussa. Sittemmin Kivinen 
selvitti puuseppä, mäkitupalainen, irtolainen, välskäri, ”tohtori” Elias Helmisen 
värikkään elämäntarinan. Hän syntyi Karstulassa 1846 ja kuoli 1901 Ohiossa 
Amerikassa. Siinä välillä hän ehti olla vähän joka puolella, siellä Matkussakin. 
Kari Kivinen oli löytänyt Matkun kotisivuilta Kylähullun historiikkeja ja meilasi 
Amerikoista näin: Maija Kesiön kirjoitukset olivat tavattoman mielenkiintoisia ja 
eläviä! Jos tapaat häntä joskus, niin kiitä häntä puolestani! 

No, jos noin kaukaa pyydetään kiittämään, niin päätoimittaja sitten kävi kiittä-
mässä kaikkien muidenkin Kylähullun lukijoiden puolesta ojentaen ’pelakuuamp-
pelin’ sirolle, tyylikkäälle historioitsijattarellemme. 

kuva: Leszek Skoczylas
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Lukijoiden pettymykseksi sinulta ei 
ole tässä lehdessä historiikkia.
Nyt onkin oiva tilaisuus
esitellä sinut lukijoille:

Mitä sinulle kuuluu kauniina keväisenä päi-
vänä? Nautin keväästä ja seuraan luonnon he-
räämistä sekä ruokin nälkäisiä harakkaäitejä, 
asummehan Harakkamäessä.

Oletko asunut Koijärvellä ympärivuotisesti 
lapsuudesta asti? Talvet oltiin Helsingissä kou-
luaikana ja kesäksi tultiin Matkuun.

Historiikkejäsi on ylistetty vuolaasti niin, että 
eräs Kylähullun lukija sanoi niitä tohtorista-
soisiksi. Millainen koulutus sinulla on? Minä 
tulin ylioppilaaksi 1944 Helsingin Suomalaisesta 
Yhteiskoulusta ja opiskelin sen jälkeen pari vuot-
ta Helsingin Yliopiston maa- ja metsätalous tie-
dekunnassa.

Millaisia tehtäviä sinulle siunaantui opinto-
jesi seurauksena? Olen asunut Helga-mamman 
kanssa Kojon kartanossa ja hoitanut kirjanpidon 
ja seurannut karjanhoitoa.

Joissakin historiikeissäsi on ollut yksityiskoh-
taisia luetteloita, esim. peltolohkoista, työnte-
kijöistä yms? Kojon kartanon vintiltä olen löytä-
nyt vanhoja tili- ym. asiakirjoja, joista olen tiedot 
saanut.

Olet ilmetty historioitsija, oletko kirjoittanut 
muuallekin kuin Kylähullu-lehteen? Olen aina 
ollut kiinnostunut historiasta ja olen kirjoittanut 
pieniä juttujakin ja lukenut historiallisia kirjoja. 
Olen kirjoittanut pääasiassa Kylähullu-lehteen, 
mutta myös Kojon kartanon historiaa mm. jou-
lulehtiin. Niin, ja lapsena kirjoitin Pikku-Matti, 
Pääskynen ja Sirkka -nimisiin lastenlehtiin pieniä 
juttuja ja tarinoita.

Mitä kaupunkikodissasi eniten kaipaat täältä 
maalta? Melkein asun ”maaseudulla” täällä Ha-
rakkamäessä, Kojolle ja Matkuun on lyhyt matka 
ja käynkin siellä usein.

Miten on meno maaseudulla muuttunut elä-
mäsi aikana? Paljon on muuttunut maaseudul-
la, kaikki on tullut niin koneistetuksi.

Mainitse rakkaimpia muistojasi täältä Koi-
järveltä! Muistelen Matkunjärven kesämökkiä 
-kesät olivat silloin lämpimiä. Muistelen mustik-
kapaikkojani, marjastimme myös vadelmamet-
sässä ja puolukkapaikoissa. Matkun seudulla oli 
hyviä marjapaikkoja - on niitä vieläkin!

Mistä aiheesta olisit vielä halunnut kirjoit-
taa? Eiköhän tämä riitä. Tosin yksi aihe on mie-
lessäni, Kojon kartanon menneisyys! Kunhan 
saisin aineiston koottua, papereita ja muistiinpa-
noja on vaan niin paljon, katsotaan...

Miten suhtaudut siihen, jos Koijärven Alueen 
Kylät ry. julkaisisi nämä Kylähulluissa ilmes-
tyneet historiikkisi kirjana tai osana alueesta 
koottua historiaa? Annan luvan julkaista ne, 
kuten olen aikaisemminkin sanonut.

Olen kuullut sinun lahjoittaneen Matkun-
järven uimarannan MLL:lle, pitääkö tieto 
paikkansa? Matkunjärven uimarannan on Hel-
ga-mamma aikanaan ostanut Kreivilän maista ja 
rannoista kyläläisten käyttöön. Koska silloin ei 
Matkussa ollut mitään yleistä uimapaikkaa, Hel-
ga Lehtinen osti ja lahjoitti sen Mannerheimin 
Lastensuojeluliitolle, joka perustettiin Manner-
heimin vielä eläessä.

Miksi juuri ko. yhdistykselle? Helga Lehtinen 
johti tätä paikallista yhdistystä, jonka tavoitteet 
tulivat hänelle tärkeiksi. Nuoria tyttöjä oli uima-
opettajina kesästä toiseen. Sodan aikana ei paljon 
uimassa käyty, odotettiin vain sodan loppumis-
ta. 

Saako ikää kysyä? Iästäni puheen ollen, olen 
syntynyt 24 päivänä joulukuuta 1923.

Voi Maija, meille lukijoillesi niin rakas Mai-
ja! Siis synnyit Vapahtajan syntymäjuhlana 
ja oletkin ollut meille koijärveläisille oikein 
Taivaan lahja. Kirjoitustesi myötä olet opet-
tanut meidät muualta tulleet ja syntyperäiset 
rakastamaan asuinseutuamme. Nöyrimmät 
kiitokset kaikkien Kylähullu-lehden lukijoi-
den puolesta.

Haastatteli Kirsti Koivula
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Tämä sivu palvelee lukijoita ilmaiseksi. Siihen voi laittaa pikkuilmoituksia, kiitoksia,
moitteita ja lyhyitä tai pitkiä mielipiteitä kuin myös työtarjouksia.

Ky läpa l st a

Koijärven seurakuntapiirin 
muistoadresseja on myynnis-
sä Kojolla Pietilän kaupassa ja 
Matkussa Tuulikki Eerolalla, 
Mikkolantie 31 p. 040 968 1144

Juhlatelttaa (5 x 8 m) ja sinne 
sopivia pitkiä pöytiä ja penk-
kejä vuokrattavana. Teltta 35 
€/juhla ja pöytäkalustot (3 kpl 
pituus 2,30 m) 10 €/kpl. Tied. 
Matkun kyläyhdistyksen sihtee-
ri Eija Latvateikari
p. 040 7284 681 

Kiitokset Matkun kyläyhdistyk-
selle muistamisesta! T: Ronja 
Kurppa, s. 19.6 2010

Jyrhän Miro perheineen kiittää 
Matkun kyläyhdistystä ja Mat-
kun koulun vanhempaintoimi-
kuntaa saamistaan lahjoista!

LÄMPÖISET KIITOKSET 
Aimo Tuomiselle, joka lahjoitti 
Matkun kyläyhdistykselle syn-
tymäpäivälahjarahoistaan 500 €. 
Kyläyhdistyksen pj. Riikka Vilja-
nen myhäilee kakkua leikkaavan 
Aimon vieressä tyytyväisenä. 
Kiitokseksi Aimolle kajautettiin 
Ystävän laulu ja kyläyhdistys 
tarjosi kakkukahvit jälkiruoaksi 
Matkun hirvimiesten kaikelle 
kylälle tarjotulle riistasopalle. 
MAKOISAT KIITOKSET so-
pasta, jonka soppatykkimesta-
rina toimi kyläyhdistyksen vpj. 
Tommi Syrjänen lapsineen. 

Lennätyspeltoa liidokeille 
Löytyisikö mielellään lähialu-
eelta 2841-tien varrelta tai Mat-
ku 6 –risteyksestä parin km:n 
säteellä radio-ohjattaviin len-
nokeihin suopeasti suhtautuvaa 

maanviljelijää, jonka rehu- tai 
kesantopellolla voisi satunnai-
sesti käydä lennättämässä ra-
dio-ohjattavia liidokkeja? Liido-
keissa on korkeintaan hiljainen 
sähkömoottori eikä lennätyk-
sestä aiheudu mitään haittaa 
eikä estettä pellon tuotanto-
käytölle. Yst.vast: Jari Vehmaa 
p. 040 5274 583 

Kalervo Kankaanpää on laula-
nut ja laulattanut useissa Mat-
kun kylätalon tilaisuuksissa, ha-
nuristina on toiminut entinen 
kojolainen Sakari Hellsten.
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Rukoushuoneen100-vuotisjuh-
lallisuuksien jälkeen juhlavie-
raat kutsuttiin seurakuntakodin 
kahvitilaisuudesta suoraan yllä-
tyshäihin Matkun Rukoushuo-
neeseen. Kirkkoherra Esa Löy-
tömäki vihki Mirja Syrjälän ja 
Matti Järvisen avioliittoon. 
VPK:n auto ajelutti nuortaparia 
Matkussa ja toi heidät kylätalol-
le hääjuhlaan. Kyläyhdistyksen 
somistustiimi oli koristanut ta-
lon lasten kerhossa tekemin sa-
doin sydämin, ilmapalloin jne. 
Kalervon & ‘bändin’ musiikki 
otti parin vastaan, laulettiin 
serenadikin ja kiusattiin paria 
kieroin kysymyksin ja nähtiinpä 
häävalssikin!

Onnittelut tälle nuorekkaalle 
parille, joka toimi esimerkilli-
sen aktiivisesti Matkun kyläyh-
distyksessä ja puuhaihmisinä 
kaikissa tapahtumissa ja rahan-
keräystempauksissa 10 vuoden 
ajan! 

Matkun Rukoushuoneen 100-
vuotisjuhlaa vietettiin 3.10 
2010. Juhlajumalanpalvelukses-
sa vasemmalta: kirkkoherra Esa 
Löytömäki, kyläpappi Mauri 
Laihorinne, Matkun rukous-
huonehdistyksen puheenjoh-
taja Kirsi Ruohonen ja oikealla 
Koijärven kirkkokuorolaisia. 

Mahdollisuus vuokrata vene-
paikka kesäksi Matkunjärveltä 
MLL:n Koijärven paikallisyh-
distyksen rannalta. Yhdyshen-
kilönä toimii Jari Hämäläinen 

p. 050 526 45 62 

Tarvitsetko lastenhoitoapua 
kesällä? Apua tarjoaa Alma 
Heikkilä Kojolta. p. 0400–970 
518. Käytössäni auto!

Koskisen Saha on lähettänyt 
terveisiä, että se myy Matkus-
ta mm. Menostentien varrelta 
tonttimaata 3€ neliöhintaan, 
mutta hinnastakin voi neuvo-
tella! Keskus p. 020 553 41

Kotiinpäin vetoa! Kun tarvit-
set mitä tahansa palvelua, käy 
ensin Yrityspörssin sivuilla, tar-
vitsemasi palvelu on lähempä-
nä kuin luuletkaan. Suosi myös 
tässä lehdessä mainostavia, sillä 
osin heidän avullaan Kylähullua 
kustannetaan!

Pikku-Kylähullun kesäriimittelyä 
  -mikä sana tulee loppuun?

1. Linnuilla on pesä,   
 silloin kun tulee...
2. Käki aamulla kukkuu,    
 kun lapset vielä...
3. Onko se varmasti käki,   
 kuka teistä sen...
4. Onko sinulla hikka,    
 vai hakkaako puuta…
5. Poika maata tonki, matoja sai ja….
6. Tehdään vala, että ongitaan...
7. Kala on kuha, vedessä voi tulla...
8. Kalan suu on auki, se on kuollut…
9. Rikkaruohot pitää kitkeä,  
 kohta alan...
10. Pyörässä on tarakka, sitä nauraa...
11. Paras on hetki, kun tehdään pieni...
12. En paljon kehu, mutta hyvää on...
13. Taputtele ponin selkää, älä yhtään...
14. Pellolla on lehmikarja,    
 hevosella päässä...
15. Haassa on koivupuu,    
 lehmä sen alla sanoo...
16. Lehmä on nauta,    
 koivupuusta sahataan...
17. Lammas sanoo mää,    
 sillä on kipeänä...
18. Karhulla on iso massu,   
 eikä pieni ole sen...
19. Jos karhu ärjyy vastaan,   
 se vain suojelee...
20. Mustikoita täynnä on koppa,   
 tehdään niistä...
21. Silloin pöllö puhuu, kun se sanoo...
22. Vahvat ja suuret, puulla on…
23. Koijärvi oli kunta, nyt se on vain...
24. Kunnasta on jäljellä muisto,  
 se on Forssan viher...
25. Saviniemessä on kesätori,   
 ota mukaan iso...
26. Junanradalta tulee katku,   
 sielläpäin on...
27. Maisema on mäistä nuoltu,   
 kyseessä onkin...
28. Jos etsit vuorta aitoo,    
 silloin ota suunnaksi…
29. Lakin sulle tuon päähän,   
 ja lähdetään...
30. Peräjoesta on vaikea riimiä,  
 kiitetään sen ahkeraa...
31. Vielä tulee yksi pojo,   
 jos tiedät kylän nimeltä...
32. Kesänviettoon hoppu,   
 nyt tämä leikki on...!

Riiminikkarina Kirsti Koivula

Oikeat loppusanat sivulla 36
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Kuva-arvauksia Koijärveltä

1.	 Minkä	kolmen	tien	välisessä	kolmiossa
	 tämä	rakennus	seisoo?

4.	 Missä	on	tämä	silta?

2.	 Minkä	tien	varrelta	tämä	kuva	on	otettu?

3.	 Missä	on	tämä	invapaikka?

5.	 Mistä	tilaisuudesta	on	tämä	kuva?

6.	 Missä	on	tämä	uoma	ja	vesimylly?

Valokuvat kuvasi Leszek Skoczylas. Oikeat vastaukset sivulla: 36
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Tekemisen meininkiä!
On ollut ilo panna merkille, miten Matku ja 

sen ihanat asukkaat ovat heränneet jostakin 
vuosia kestäneestä horroksesta. Siitähän meidän 
on kiittäminen Forssan Lions Kuhaa, joka lah-
joitti muhkeat 50 000 euroa Kasper Lindholmin 
rahastosta, millä summalla Matkun kyläyhdistys 
ry. osti entisen kauppakiinteistön. Sen kaupan 
myötä on jälleen herännyt talkoohenki ja yhteen 
hiileen puhaltaminen Matkussa. 

Tästä esimerkkinä 6. toukokuuta pidetyt sii-
voustalkoot, jolloin väkeä oli liikkeellä kii-

tettävästi. On kaikkien ilo katsella siistejä tievar-
sia ja linja-autopysäkkejä. Samalla voi sanoa, että 
toisen epäonni on toisen onni! Näin siksi, että 
saimme sinä iltana muhkean kuorman metalli-
jätettä Pulsin Sirkan purkukuntoisesta vajasta 
ja sen ympäristöstä ja ehkä vielä toisenkin myö-
hemmin. Samalla tuli siivottua Kylätalon tontilta 
Osuuskaupan ajalta peräisin oleva laiton kaato-
paikka, josta ei ollut kenelläkään tietoa. Ei kuulu-
nut manauksia, vaan iloinen työntouhu ja vitsai-
lu, josta voi päätellä, että kaikilla oli HAUSKAA! 
Yhdessä tekeminen on mielekästä ja antoisaa.

Samoin linnunpönttötalkois-
sa kuului iloinen naputus ja 

poraaminen, kun pönttöjä syntyi 
pikkulinnuille kotiin viemiseksi. 
Kiitos kaikille tarvikkeiden lah-
joittajille ja rakentajille! Muutama jäi Kylätalolle 
huutokaupassakin myytäväksi. Lapsillekin se oli 
kokemus, jota ei opi tietokoneen vieressä! Lap-
sille on pidetty heti syksystä asti kerhoja kerran 
viikossa. Aluksi vanhemmat toimivat ohjaajina ja 
myöhemmin Latvateikarin Tiia, kun kaupungin 
nuorisotoimi palkkasi hänet. Siitäkin kiitos Tii-
alle ja nuorisotoimelle, joka muuten tekee ansio-
kasta työtä nuorten ja lasten hyväksi!

Eikä sovi unohtaa Kankaanpään Kalervon pi-
tämiä karaoke-iltapäiviä pitkin talvea. Myös 

pienimuotoinen kurssitoiminta on päässyt vauh-
tiin. On pidetty hätäensiapu-kurssi, järjestyk-
senvalvojan kurssi; naisten itsepuolustuskurssi 
ja valokuvauskurssi odottavat syksyllä sopivaa 
ajankohtaa.

Toivonkin, että talkoohenki sen kun para-
nee kuin viini vanhetessaan, kun aloitam-

me Kylätalon remontin, jolle LounaPlussa on 
vuorostaan näyttänyt “vihreää valoa“. Kylätalolle 
tehdään kaksi uutta wc:tä, vaihdetaan ikkunat, 
sisääntulo muutetaan eri paikkaan, salaojitetaan 
talo, lämmitysjärjestelmä ja ilmastointi uusitaan 
ym. Jokainen varmaankin ymmärtää, että ahkeria 
käsiä tarvitaan ja” rahaa palaa”. Siksi kaikki hyvät 
ideat ovat tervetulleita varainkeruun osalta.

Kyläämme on myös kotiutunut uusia asukkai-
ta, joista ainakin Kylätalon asunnon uudet 

vuokralaiset ovat hyvin matkulaistuneet ja otta-
vat osaa tapahtumiin ja talkoisiin. Kannatti miet-
tiä pitkään ja hartaasti syksyllä eri vaihtoehtoja, 
ja kun asioita tarpeeksi pitkään “vatkaa”, ne tup-
paavat järjestymään mallikkaasti.

Hyvää kesää kaikille ja tervetuloa talkoisiin 
niin vakituiset kuin kesäasukkaatkin vau-

vasta vaariin! Tavataan, jos ei muualla niin huu-
tokaupassa.

Matkun Kyläyhdistys ry:n pj. Riikka Viljanen

Tarja Aaltonen, Joni Jyrhä, Lasse Jyrhä ja Seppo
Puska irrottamassa kylätalon pihalaattoja
salaojituksen tieltä.

kuva: Leszek Skoczylas
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Kylähulluja Saviniemessä
Saviniemen seuratalo rakennettiin maamiesseuran, yksityisten maanviljelijöiden, 
suojeluskunnan ja lottien käyttöön. Myöhemmin VPK osti sen talokseen ja vuokrasi 
sen Koijärven kunnalle kansalaiskoulun käyttöön. Talossa on vietetty monia juhlia 
ja häitäkin siellä on tanssittu. Talon sisällä on muistolaatta ja pihassa sotaanläh-
tijöiden muistomerkki. Sittemmin talo siirtyi yksityisomistukseen ja uusina asuk-
kaina ovat nykyään Laura Laakso ja Juha Rouhikoski lapsineen. Toivotamme uu-
det asukkaat tervetulleiksi kyläyhteisöön ja kysymyksiä emännälle alkaa sadella:

Missä ovat juurenne, mistä tulette ja miksi 
juuri tähän taloon? Entä tunnetteko sen  histo-
riaa? Olemme molemmat enemmänkin keskisen 
Suomen kasvatteja, Juha pohjoiselta Pirkanmaal-
ta ja minä alunperin Jyväskylästä. Tosin elämä on 
heitellyt meitä molempia milloin mihinkin ulko-
maita myöten (taidamme olla jonkinlaisia noma-
deja), pisimpään kai olemme asuneet Helsingissä 
ja Tampereella. Koijärvelle VPK:n taloon meidät 
ajoi hullunrohkeus ja rakkaus vanhoihin, histori-
aa huokuviin taloihin - ja ajatus siitä, että voisim-
me jossain vaiheessa keskittyä enemmän taiteen 
tekemiseen. Esimerkiksi talon suuren juhlasalin 
valtavine ikkunoineen näimme heti avarana atel-
jeetilana.  

Minkä alan taiteilijoita olemme saaneet Koi-
järvelle? Juha on valotaiteilija ja valosuunnitteli-
ja, minun alaani ovat kirjallisuus ja arkkitehtuuri. 
Talo täynnä tarinoita oli siis meille varsinainen 
aarreaitta.

Onko maaseutuympäristö tuttua lapsuudes-
tanne ja onko talossa tarvinnut tehdä remont-
tia? Minä asuin kaikki lapsuuteni ja nuoruuteni 

kesät isovanhempieni kanssa vanhassa talossa 
Ylöjärvellä Tampereen kupeessa. Joten veden-
kanto ja ulkohuussi olivat tuttuja, tosin vain ke-
säisin... Juha nyt on vanha partiolainen ja kala-
mies... Joulupöydässä istuimme pipot päässä ja 
toppahaalarit yllä ja joulusaunan päätteeksi vie-
timme Juhan kanssa jouluiltaa lauteiden alla kah-
laten ja sulatellen pihasaunamme poistoputkea... 
Mutta pukki kävi ja hauskaa oli. Eli siis eräitä 
kunnostustoimenpiteitä on tarkoitus tehdä, kun 
vain tuota luppoaikaa jäisi... Mutta talon tunnel-
ma on tärkeintä!  

Mitä yksittäisiä/yhteisiä harrastuksia per-
heellänne on? Oletteko käyneet Koijärven lin-
tutornilla? Olemme todellakin varsin aktiivinen 
perhe. Talo soi usein, yksi lapsistamme soittaa 
vetopasuunaa, toinen pianoa, kolmas rumpuja 
ja neljäs kitaraa. Minä olen entinen klarinetisti ja 
Juha niin ikään kitaristi. Lisäksi tanssimme ja lau-
lamme usein ja kovaa. Minä astangajoogaan (jos 
en muulloin ehdi niin yöllä), ja lisäksi lapsilla on 
muut harrastuksensa, koripallo, kuvataidekou-
lu, uinti ja tanssi. Onneksi oman talon salissakin 
pojat voivat päästellä höyryjä pelaillen koripalloa 
ja sählyä. Hyvin innokkaan ja hyvin karvaisen 
Hermes-koiran (1,5v.) lenkittäminen on myös ilo 
täällä maalla. Hermes se meidät lintutornillekin 
usein johdattaa.

Millaisin miettein olette ottaneet uuden koti-
paikan vastaan? Kaiken kaikkiaan nautimme 
hiljaisuudesta, metsästä, tähtitaivaasta, kurkien 
huutelusta ja paraikaa juuri avautuneiden lehtien 
tuoreesta vihreydestä, siis rauhasta, joita ovelta 
avautuva luonto tarjoaa. Se on sellaista ajattelun 
maisemaa, jota lähdimme Koijärveltä etsimään.

Haastatteli Kirsti Koivula

Laura, Juha ja Hermes.
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MATKUSSA  MAAILMANMESTARI
Suomen jääkiekon MM-voiton hurmiossa muistaakaamme, että on

maassamme muitakin toukokuisia tuoreita maailmanmestari-
joukkueita mailapeleissä. 19-vuotias matkulainen Tomi Aaltonen

toi MM-kultamitalin kotiin pelattuaan maalivahtina
Suomen U19 nuorten salibandymaajoukkueessa. 

Miten Matkusta voi noin nuorena nousta ihan 
maailmanmestariksi? Aloin harrastaa saliban-
dya 7–8 vuotta sitten. Isoveljeni Teemu oli aloit-
tanut vuotta aikaisemmin ja isä ehdotti minulle-
kin samaa harrastusta. Salibandy on sen verran 
uusi juttu, että pelin suosio on vasta nousussa ja 
hurjassa sellaisessa.

Onko salibandy samaa kuin sähly ja mistä 
peli on kotoisin? Peli on Ruotsissa kehitetty. Se 
on saman tapaista kuin sähly, mutta siinä on tar-
kat säännöt. Sählyä pelataan kaveri- ja kuntoilu-
porukoissa, salibandyssa taas on liigat ja olemme 
käyneet pelaamassa Oulua ja Kajaania myöten. 
Ensi kaudella on liigapelejä vielä enemmän. Olen 
pelannut koko ajan FOSUssa, joka harjoittelee 
Renskalla.

Mikä salibandyssä sinut hurmasi? Koko ajan 
tapahtuu jotakin, tilanteita tulee paljon enem-
män kuin jalkapallossa tai jääkiekossa ja enem-
män maaleja. 

Mitä paikkaa pelaat? Kun aloitin, pelasin ekan 
kauden vuorotellen maalissa ja kentällä, mutta 
nyt olen ollut maalivahtina.

Mitä maalivahdin ominaisuuksia sinulla on? 
En tiedä, ehkä olen pieni ja ketterä.

Miten ja missä vaiheessa sitten pääsit maa-
joukkueeseen ja pääsikö sinne moni fosulai-
nen? Ei, minä olin ainoa ja 1,5 vuotta maajouk-
kueessa harjoiteltiin, ne olivat 3–4 päivän leirejä, 
lähinnä Eerikkilässä, myös Tsekissä ja Latviassa, 
joten matkustelmaankin on päässyt.

Missä nämä MM-kilpailut olivat ja montako 
joukkuetta oli kisaamassa voitosta? Saksas-
sa 3–7.5 ja A-sarjassa oli kahdeksan joukkuetta. 
Voitimme kaikki viisi otteluamme ja viimeisen 
maailmanmestaruudesta Ruotsia vastaan 4–3.

Miltä tuntui voittaa ja vielä Ruotsi? Olihan se 
ihan käsittämätöntä kun summeri soi ja taululla 
oli 4–3 meille. Mailat lensi katsomoon ja sitten 
vaan odotettiin pokaalia.

Onko se vielä ehjä? On, on, toisin kuin toisilla 
maailmanmestareilla ja vähän vain juhlittiin.

Mitenkäs isän suu pantiin kun poika tuli MM-
mitali kaulassa Matkuun? Isä oli tietenkin yl-
peä ja jo siinä vaiheessa kun pääsin maajoukku-
eeseen. Hänen tuki ja kannustus on ollut tärkeää, 
eihän tätä harrastusta olisi voinut aloittaa ilman 
hänen kuskaamista ja varusteiden kustantamista. 
Tätä harrastusta voin suositella kaikille, pojille ja 
tytöille ja se on suhteellisen halpa harrastus. 

Minkä ikäisenä salibandyn voi aloittaa? Aika 
nuorena nappulana. On tosi ihailtavaa nähdä pal-
jon innostuneita vapaaehtoisia lajin parissa, he 
pitävät salibandykouluja lapsille ja valmentavat. 
Niin, ja salibandya pelaavat myös seniori-ikäiset, 
joille on omat sarjat.

Millaisia tavoitteita sinulla on nyt kun olet 
näin paljon saavuttanut? Nälkä kasvaa syödes-
sä, tietenkin tavoitteet pitää asettaa korkealle, että 
pääsisi miesten maajoukkueeseen, se olisi uran 
huippu, tai että joukkue vielä menestyisikin.

Millaisia kesäsuunnitelmia sinulla on? Val-
mistun parin viikon päästä sähköasentajaksi ja 
heti 6.6 menen armeijaan Lahden urheilujouk-
koihin. Siellä voi harjoitella ja harrastaa lajia ja 
pääsee peleihin.

Saitteko voitosta rahaa tai muita palkintoja 
ja miten kotikaupunki tai muut tahot ovat si-
nua muistaneet? Ei saatu mitään rahaa tai muita 
kuin yhteinen pokaali ja mitalit kaulaan. Moni on 
onnitellut, opettajat ja koulukaverit, mutta siinä 
se!

Lämpöiset onnittelut lukijoilta Matkun omal-
le pojalle! 

Haastatteli Kirsti Koivula
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K E S ÄTO I M I N TA A
l apsille ,  nuorille ,  a ikuis ille

  MATKUN MM - MESTARUUSKISAT
Lauantaina 30.7.2011

Matkun urheilukentällä, koulun vieressä, Kreiviläntien varrella.
Lentopalloturnaukseen ilmoittautuminen ennakkoon Timo Kankaanpäälle
p. 040–705 7285 viim. peliaamuna klo 9.30 pelivuorojen järjestämiseksi.

Jokaiselta joukkueelta kerätään 5€ kannatusmaksu. Turnaus kahdella kentällä alkaa klo 10.

MM –lentopallon pituusheittokisa on turnauksen jälkeen iltapäivällä.
Ei ennakkoilmoittautumista eikä maksua ensimmäiseltä kierrokselta.

Lisäheittoja saa ostaa euron kpl. Voittona upea kiertopokaali, jonka ovat voittaneet:
2005 Mikko Koivula   2006 Jyrki Koivula   2007 Jarkko Stenholm   2008 Tero Kytölä   2009 Janne Salo   2010 Janne Salo

TERVETULOA — läheltä ja kaukaa!
Järj. Matkun kyläyhdistys ry.Puffetti!

Uimakoulu
MLL:n Koijärven yhdistys järjestää uimakoulun

Matkunjärvellä yhdistyksen rannassa

4.–8.7. klo 11.00–14.00.
Uimakouluun otetaan enintään 20 lasta. Paikat täytetään ilmoittautumis-
järjestyksessä. Uimakouluun osallistuvan lapsen tulee olla täyttänyt viisi 
vuotta. Alle kouluikäisillä lapsilla tulee olla aikuinen mukana.
Uimakoulun opettajana toimii Maarit Korvenoja.

Uimakoulumaksut:
Jäsenet: ensimmäinen lapsi 10€, perheen muut lapset 5€
Muut: ensimmäinen lapsi 15€, perheen muut lapset 10€

Ilmoittautumiset Tiina Korsimaa-Simolalle 3.7. mennessä puh. 0400–217 517
Osallistumismaksu peritään ensimmäisellä kerralla. Ota mukaan eväät ja omat kellukkeet. 
HUOM! Ranta on uimakouluaikaan vain uimakoululaisten käytössä.

                                                                                Järj.
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KESÄKERHOT  6–9 vuotiaille
Kesäkuun ajan 6.–30.6 

Ohjaajina lastenohjaajat 

Matkun seurakuntakodissa
maanantai ja keskiviikko  klo 9–12

Koijärven srk-talo, Kerttulassa
tiistai ja torstai  klo 9–12 

Tervetuloa mukaan menoon!

Järj. Forssan seurakunta ja Forssan kaupungin kasvatus- ja vapaa-aikatoimi

LENTOPALLOA  nuorille ja aikuisille, naisille ja miehille
Kesätiistaisin klo 18 alkaen koko kesän ajan
Matkun urheilukentällä, kahdella lentopallokentällä 

Tervetuloa kaikilta kyliltä vanhan tai uuden hauskan harrastuksen pariin! 
Järj. Lentopallon ystävät 

JALKAPALLOA pojille ja tytöille
keskiviikkoisin klo 18–19.30  alkaa ke 8.6 

Matkun urheilukentällä 
harjoitellaan ja pelataan, ja jos intoa riittää, osallistutaan kortteliliigan peleihin!
Ohjaajina Jukka-Pekka Mattila (0400 704 912) ja Jori Eerola (050 521 0487)

Järj. Matkun koulun vanhempaintoimikunta

PELIKERHOT  6–12 vuotiaille 
Kesä- ja heinäkuun ajan 6.6–28.7 

Kojon koulun pihassa 
maanantai ja keskiviikko  klo 18–20,  ohjaaja Alma Heikkilä

Matkun kylätalon pihapiirissä
tiistai ja torstai  klo 18–20,  ohjaaja Tiia Latvateikari

Tulkaa kaikki lapset perinteisten pihaleikkien ja pelien vietäviksi, sateella sisällä!
Järj. Forssan kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut 
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Ilkka Kurikka   Muistoja ja kuvia 2
Edellisessä lehdessä muistelin elämäämme Koijärvellä vuosina 1962–65.

Nyt jatkan kuntaliitokseen 1969 asti. Nuo vuodet olivat täynnä monenlaista toimintaa,
muutos entiseen elämäämme oli hyvin, hyvin suuri.

Palaan vielä
luokkakuviin.
Ihmettelin viimeksi, 
kun Jaakko Pihkalan 
kuvaa ei minulta löyty-
nyt. Ei sitä voinutkaan 
löytyä, koska Pihkala 
kuvasi itse oppilaansa. 
Liisa Vehmas antoi ku-
van lainaksi. (Kuva 1)

Negatiivieni joukosta 
löytyi vielä vuodelta 
–65 Vuoltun
(kuvat 2 ja 3) 

Kuva �

Kuva �

Kuva �
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ja Tiirin (kuvat 4 ja 5) kouluku-
vat. Muilla kouluilla en silloin 
enää käynyt. Samalta vuodelta 
ovat myös Kojon koulun oppi-
laat. (kuvat 6, 7 ja 8)

Kuva �

Kuva 5

Kuva �

Kuva �

Kuva 8
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Kuvassa 9 ovat kaikki 
kunnan opettajat kan-
sakouluntarkastaja Jääs-
kisen koollekutsumana 
koulumme yläluokassa.

Kansakoulun Kerhokes-
kus järjesti tempauksen, 
jolla oli mahdollista 
saada koululle televisio 
jätepaperia keräämällä. 
Lapset olivat heti in-
nokkaita ja lehtinippuja 
alettiin rahdata silloisen 
kunnantoimiston piha-
rakennukseen. Keräys 
aloitettiin syksyllä –65 ja 
vuotta myöhemmin lato 
oli täynnä. Traktorein 
ja kuorma-autoin niput 
vietiin Matkun asemalle. 
Lastaamisessa oli oikein 
”urheilujuhlan tuntua”. 
(Kuvat 10 ja 11) 

Kuva 9

Kuva �0

Kuva ��
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Jokainen nippu punnittiin ja kirjurina 
toimi Kari Mäkipää. Upea suoritus 
lapselta. (kuva 12)

Vaunu tuli aivan täyteen, viimeiset 
niput katonrajassa työnteli Tapio 
Jaakkola, joka juuri ja juuri pääsi vau-
nusta ulos. Kuvassa 13 tyytyväiset 
talkoolaiset vasemmalta Heikki Peipi-
nen, Sakari Mikkola, Timo Mäkipää, 
Jorma Kalliosaari, Leena Vähä-Pie-
tilä, Aimo Vähä-Pietilä ja Marjukka 
Viholainen. Tapio kurkkii ovenraosta. 
Edelleen ihmettelen, että aikuisetkin 
lähtivät tähän mukaan. Muutamilla ei 
ollut edes lapsia.Kuva ��

Kuva ��
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Sitten aikaa kului monta kuu-
kautta eikä televisiosta mitään 
tietoa. Lopulta asemalta soi-
tettiin, että olisi joku paketti. 
Ei meinannut millään mahtua 
Angliaan. Samalla selvisi, että 
paperia oli huomattavasti 
enemmän kuin tarvittiin. Yli-
määräisen saimme rahana ja 
sille hurrattiin. Näin saimme 
myös antennin asennuksi-
neen sekä TV: n katseluluvan 
moneksi vuodeksi. Kouluoh-
jelmat olivat silloin erittäin 
hyviä ja hyödynsimme niitä 
vuosikausia. (kuva 14)

1964 keväällä Martta Mäkipirtti jäi eläkkeelle. Hän toimi Kojon koululla 42 vuotta ja kaikkiaan 
lähes 47 vuotta opettajana. Harvinaisen pitkä ura. Viimeinen työpäivänsä oli tavanomainen. Ei mi-
tään läksiäisiä. Hilja Lindholm toi kukkia ja itse ojensin perheeni puolesta jonkin lahjaesineen. Olen 
kokenut tämän pahana mokana. En silloin tiennyt täkäläisestä kulttuurista juuri mitään eikä kukaan 
kyläläisistä antanut minkäänlaista vinkkiä juhlan järjestämisestä. Käsitin, ettei täällä ole tapana 
juhlia opettajan läksiäisiä. Hän olisi todella juhlansa ansainnut ja siten saanut kyläläisten kiitokset 
lasten ja kotien hyväksi tekemästään työstä. Hautajaiset kyllä huomioitiin ja väkeä oli paljon. Kaikki 
puheet ja huomionosoitukset olisi pitänyt olla toukokuun lopussa 1964.
Mäkipirtin jälkeen johtokunta valitsi opettajaksi Marjaterttu Salosen. Hän lähti opiskelemaan ja si-
jaisena toimi Lea Mäkipää 1965–67.

Koululla oli perin-
teinä mm. valko-
vuokkojen vienti 
sankarihaudoille, 
äitienpäiväjuhla, 
syksyinen marjaret-
ki ja pihan kevät-
siivous. Lea Mäki-
pään oppilaita työn 
touhussa. (kuva 15)

Kuva ��

Kuva �5
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Kuvassa 16 on luokkani 1965–66. Osa heistä aloitti koulunkäynnin 1960. 50 v. myö-
hemmin 12 heistä kokoontui koululle ja minutkin kutsuttiin mukaan. Leena ja Paula 
olivat tilaisuuden vetäjät. Koulunjohtaja Tero Kaseva esitteli tilat ja kertoi nykykou-
lun toiminnasta. Ero entiseen on valtava, varustelu hyvä ja nykyaikainen. Kaikki 
toimii hyvin ja on lapsille paras mahdollinen. Päivä oli minulle suuri tapahtuma. 
Jokaisen tunnistin, mielenkiinnolla kuuntelin heidän elämänvaiheitaan. Kiitos heille 
muistorikkaasta päivästä. Ja kuvakin tietysti piti ottaa, samassa paikassa. (Kuva 17)

Kuva ��

Kuva ��
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Sokerijuurikkaan harvennus-
ryhmä 1966. (Kuva 18) Hat-
tupäinen Paavo Jutila minut 
värväsi. Kohteita oli ympäri 
Lounais-Hämettä. Se oli lapsille 
tuottoisaa hommaa, sillä muu-
tama heistä oli jopa valtakun-
nallisesti huippuhyvä.

Kuvassa 19 on koko hen-
kilökunta –67. Vas. Paula 
Mäkelä. Hän oli ensim-
mäinen opetusharjoittelija. 
Myöhemmin koulustamme 
tuli suosittu harjoittelukou-
lu. Lea Mäkipää oli edelleen 
MT Salosen sijaisena, He-
lena Jokinen kiusaantunee-
na syömässä. Ilta Kurikka 
aloitti keittäjänä –65 ja 
minä ihmettelen.

Kuvassa 20 on ko-
jolaisten voitokas 
maastojuoksun 
viestijoukkue –67. 
Kolmas oikealta 
on Hannu Tuusa, 
huippulahjakas 
hiihtäjä. Hänen 
menehtymisensä 
nuorena järkytti 
koko Forssan seu-
tua.

Kuva �8

Kuva �9

Kuva �0
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Luokkani H:gin suurkirkon 
portailla –67. (Kuva 21) 
Heistä 7 on kuvassa 17.

1967 Nuorisoseura saavutti 
50 v:n iän. Juhlan kunniaksi 
taloa jälleen kunnostettiin. 
Telineillä Sakari Mäkipää 
ja Veikko Salonen. Alhaalla 
Esko Vilhonen, Pauli Puhtila 
ja Uuno Kajander. (Kuva 22) 

Juhlakulkue 
lähdössä 
sankari-
haudoille. 
(Kuvat 23 
ja 24) Juhla 
oli harras-
henkinen ja 
arvokas.

Kuva ��

Kuva ��

Kuva ��

Kuva ��
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Kuvan 25 tanhuryhmän 
ohjaajana oli Lea Simola
ja säestäjänä maineikas
säveltäjä Kalevi Aho.
(kuvan oik.laidassa)

Juhlaväkeä (Kuva 26)
ja lopuksi tanssia
(Kuva 27).

Kuva �5

Kuva ��
Kuva ��
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Ilmeistä päätellen 
menestyneitä kou-
lumme oppilaita. 
Tilaisuutta en muis-
ta, mutta luulen, 
että Matkussa on 
pidetty koulujenvä-
liset urh.kilpailut. 
(Kuva 28).

60-luvulla oli mah-
dollista pitää ns. 
luokan yhteinen 
tunti (L.Y.T.). Se 
pidettiin lauantain 
viimeisenä tuntina 
ja oli hyvin suosittu. 
Lapset suunnitteli-
vat koko ohjelman 
ja minä sain istua 
yleisönä. Oli ar-
voituksia, tieto- ja 
muita kilpailuja ja 
vitsejä. Viimemai-
nituista on jäänyt 
mieleen muutamien 
koltiaisten rohkeat 
vitsit. Kokeilivat re-
aktioitani. Vaikeata 
oli olla paheksuvan 
näköisenä ja toti-
sena. Vasta kotona 
saatoin nauraa. Joku 
visailu menossa. 
(Kuva 29)

Luokkatyöskente-
lyä. Vasemmalla 
Jaakko Kopra. 
(Kuva 30)

Kuva �8

Kuva �9

Kuva �0
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Kirkkokuorolaisia oh-
jaa Jalmari Vehmas. 
(Kuva 31)

Päivän mukavin tunti. 
Jokainen toi kouluun 
lempilelunsa ja vuorol-
laan esitteli sen muille. 
(Kuva 32)

Koulun hiihtokilpailut 
olivat yleensä hiih-
tolomaa edeltävänä 
päivänä. Myös nappu-
loilla oli oma kilpailu. 
Jokainen palkittiin. 
(Kuva 33)

Kuva ��

Kuva ��

Kuva ��
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Kojolaisten maastojuoksujouk-
kue palkittavana. (Kuva 34)

Johtokunta v. –68. Vas. pj. Rei-
no Simola, minä, Mauno Kor-
venoja, Arvi Jaakkola, Kerttu 
Heikkilä, Ulla Mikkola ja KH:
n edeustaja Heikki Peipinen. 
(Kuva 35)

60-luku oli itselleni monenlai-
sen toiminnan aikaa. Luonto 
ja valokuvaaminen oli ehkä 

ykkösharrastus. Sadunomainen 
maailma äänineen ja tuoksui-
neen avautui heti koulun vieres-
tä. Metsät, pellot, suot ja järvet 
tulivat tutuiksi kilometrien 
säteellä. Forssaan oli perustettu 
musiikkiopisto ja ilmoittauduin 
viulun- ja pianonsoiton oppilaak-
si. Samalla alkoi vuoteen 2002 
kestänyt eri orkestereissa soitta-
minen. Kirjastonhoitajaksi minut 
lähes pakotettiin. Saviniemen 
koulun opettaja Mauno Hieta-
mäki vaimonsa Liisan kanssa 
tekivät valtavan työn laittaessaan 

pääkirjaston ajanmukaiseen kuntoon. Kaikki kirjat luetteloitiin 
ja kortistoitiin. Joka kirjasta tehtiin 2 korttia. Koko kirjasto siir-
rettiin kirkon alakerrasta Yrjö ja Hellä Perälän kinteistöön, joka 
oli nyk. Mäkipään ja joen välissä, aivan sillan pielessä. Suoritin 
kunnankirjastonhoitajan tutkinnon ja vastuullani olivat myös 
kaikilla kouluilla olevat sivukirjastot. Kirjasto oli auki kolmena 
iltana viikossa, 2 tuntia kerrallaan. Kirjoja oli lähes 3000 ja asiak-
kaat alle kouluikäisistä eläkeläisiin. Kirjastonhoitaja (Kuva 36) ja 
ahkera lainaaja. (Kuva 37)

Kuva ��

Kuva �5
Kuva �� Kuva ��
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Kirjastolautakunta 
vas. minä, Tellervo 
Hiisilä, Aune Mäki-
pää, Kalevi Rantala 
ja Erkki Kullanen. 
(Kuva 38)

Koijärven kunnan itse-
näisyys päättyi v. –68 
lopussa. Päättäjäisiä 
vietettiin koululla ja 
oppilailta pyydettiin 
ohjelmaa. Muistaakse-
ni aloitimme tilaisuu-
den, ilman kuulutusta. 
Saimme ensin raikuvat 
naurut ja sitten tapu-
tukset. Laulu oli Fors-
sasta poijjaat kotoisin 
ollaan. (Kuva 39)

Juhlassa huomitiin   
ansioituneita henki-
löitä, vuorossa Unto 
Heikkilä. Taustalla 
kirkkokuorolaisia. 
(Kuva 40)

Kuva �9

Kuva �8

Kuva �0
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Kaikki kunnan senhetkiset opettajat koolla Lea ja Olavi Mäkipäällä. Juuri ja juuri olen ehti-
nyt kuvaan ennen kameran laukeamista. Takaa vas. Helena Jokinen, Toini Väisänen, Toivo 
Takkinen, Raimo Ruoko, Jorma Kullaa, Aimo Honkasalo, Liisa Toivola, Heikki Toivola ja 
Olavi Mäkipää. Istumassa vas. Eeva-Liisa Mäkinen, Aino Saarikallio, Heli Virta, Kyllikki 
Vehmas, Sirkka Takkinen ja Lea Mäkipää. (Kuva 41)

Kun v.–62 muutimme Koijärvelle, meidät otettiin heti kyläläisiksi, kojolaisiksi. Rov. Kau-
rinkoski ja Erkki Kullanen korostivat, että kyllä tänne voi juurtua. Niinhän se sitten alkoi, 
vähitellen. Se juurtuminen. (Kuva 42)

Kuva ��

Kuva ��
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Puuttuva hiekkalaatikko!
Kojon koululta on puuttunut hiekkalaa-
tikko. Varsinkin koulun pienet eskarit ja 
alaluokkalaiset ovat kaivanneet hiekka-
laatikkoa leikkipaikakseen. Ongelman 
ratkaisuksi aloitettiin hiekkalaatikko-
projekti. Projekti käynnistyi suunnitte-
lukilpailulla, jonka tulosten pohjalta 
laatikko rakennettaisiin yläluokan tek-
nisentyön ryhmän kanssa. Koulun idea-
laatikkoon tulvi hyviä ja vieläkin pa-
rempia suunnitelmia. Voittajaksi selvisi 
Otto Kilven ja Antti Vuorisen suunnit-
telema ehdotus neliölaatikosta vinoilla 
kulmapenkeillä. 

Työt aloitettiin kuorman purkamisella ja työ-
ryhmiin jakautumisella. 4 reunaa = 4 ryh-

mää. Jokaiselle ryhmälle tuli siis rakennettavaksi 
1 laatikon reuna. Laatikon reunojen mitoiksi so-
vittiin 390 cm. Tarkkojen mittausten ja merkka-
uksien jälkeen sahat alkoivat soida.

Reunalautoihin ruuvattiin kiinni tukipuut ja 
valmiit reunat yhdistettiin toisiinsa. Laatikon 

keskelle tehtiin vielä väliseinä. Kasatun laatikon 
päälle jokainen ryhmä teki vielä penkkilaudat ja 
kulmapenkit. 

Valmiin laatikon edessä oli tekijöiden melko 
reteetä poseerata, kun lopputulos oli aivan 

mahtava. Vielä, kun hiekka saatiin paikalle seu-
raavana aamuna, oli projekti valmis ja laatikolle 
kova kiire leikkimään.

Tero Kaseva

   

  Kalastamaan kortilla!
    

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

    Matkunjärvi – Vähäjärvi – Halina
    Matkun Osakaskunnan kalastusmerkkejä myyvät:
 Mirja Syrjälä, puh. 050–347 8889 Tarja Aaltonen, puh. 050–336 3300
 Timo Aaltonen, puh. 050–552 5226 Timo Kallionpää, puh. 0400–49 1635
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Kojon koululle
vanhempaintoimikunta

Matkun koululla pitkään toiminut vanhem-
paintoimikunta on saanut ‘sisarporukan’, 

kun Kojon koululaisten vanhemmat perustivat 
oman toimikuntansa. Kojon koulun vanhem-
paintoimikunta tavoitteleekin yhteistyötä mat-
kulaisten kanssa laajemman yhteisöllisyyden 
saavuttamiseksi kaupungin viheralueella. Lisäksi 
viritellään Kojon kyläyhdistyksen kanssa yhteis-
työtä tempausten merkeissä esimerkiksi koulun 
perinteisen kevätjuhlan viettämiseksi iltamien 
muodossa. 

Vanhempien toiminnan tavoitteena on po-
sitiivisen ja virikkeellisen kouluilmapiirin 

ylläpitäminen sekä ympäristön säilyttäminen, 
vaaliminen ja kehittäminen yhteistyössä koulun 
kanssa. Vanhempaintoimikunta haluaa vastai-
suudessa julkituoda tunnustuksen Kojon koulun 
laadukkaasta opetuksesta. 

Kojon koulun vanhempaintoimikunta on jo 
ehtinyt hankkia sponsorirahalla 20 kpl uusia 

jääkiekkokypäriä koulun liikuntatunteja varten. 
Suunnitelmissa on kerätä varoja – on kerättykin 
jo – luokkaretkirahastoon sekä hankkia näytel-
mävarastoon asuja ja rekvisiittaa. Määrärahojen 
vähäisyyden vuoksi hankitaan lisäksi tarveainei-
ta teknisen ja tekstiilityön opetukseen, ym. kou-
lun tarpeisiin. Myös pihavaraston korjausta ja 
maalausta sekä pienimuotoisten korjausten teke-
misiä koulualueella on suunniteltu. Viheralueen 
esiopetuksen siirtyessä syksyllä kokonaan Kojon 
koululle, hiekkalaatikon tekemistäkin vanhem-
paintoimikunnassa suunniteltiin, mutta koulun 
5–6 lk:n oppilaat ehtivät ensin!

Mukaan toimintaa saa tulla kuka vaan, toi-
minta on avointa uusille ideoille ja tekijöille!

Vanhempaintoimikunnan yhteyshenkilö
Pirita Koskenoja p. 050–�5� ���8

NURKAT SIISTIKSI!
Kääri hihat ja tee suursii-
vous talossa, vintissä ja 
ulkovarastoissa. Hank-
kiudu eroon kaikenlai-
sesta sinulle tarpeetto-
masta tavarasta, jollekin toiselle se voi 
olla tosi löytö. Kukaan ei tietenkään halua 
ostaa rikkinäistä tai käyttökelvotonta!

Ehjää ja käypää tavaraa voi tuoda 
huutokauppaa ja kirpparia varten 
perjantaisin klo 17–20 Matkun kylätalon 
varastoon. Muista toimitusajoista 2.7 asti 
voi sopia p. 040 3532 535 Seppo Puska. 

Tavaralahjoituksista saatavat rahat 
menevät lyhentämättöminä Matkun 
kylätalon remonttiin ja kyläyhdistyksen 
toiminnan tukemiseksi.

HUUTOKAUPPA
Lauantaina 2. heinäkuuta klo 10.00

Matkun kylätalon pihavaraston
edessä sekä kylätalossa:

• Kirppispöytä
• Ilmainen kirja-,
   lehti- ja tavarapöytä
• Onnenpyörä
• Kahvila
• Kioski
• Grillimakkaraa

Pahan ilman sattuessa huutokauppaa 
voidaan käydä sisätiloissakin!

TERVETULOA!
Järj. Matkun kyläyhdistys ry.
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Ajeltiinpa
ennenkin

 

Löysin valokuvan, jossa isäni, Matkun ”polliisi” 
ja Tuorin Eino, kylän vuokra-autoilija posee-

raavat rinnatusten. Kuvan taakse isäni on kirjoitta-
nut: Matkun kuljetustyöläiset. He kuljettivat mm. 
pahapäiseksi heittäytyneitä humalaisia Urjalan 
putkaan, kerran oli kyydissä kuuluisa sahan kont-
torista yöllä poimittu dynamiittimieskin. Rauhal-
liset juopuneet toimitettiin yleensä kotiinsa sel-
viämään. Rupesin tuosta muistelemaan muitakin 
paikkakunnan autoja. Matti Lehtisen ”Peltopyy” 
taisi olla vanhin. ”Sahan Ahosella” oli vihreä Ford, 
jonka näin junan pukkaamana kierivän ylikäytä-
vältä pellolle. Ahonen selviytyi vähemmin lom-
moin. Syrjäsen Väinökin rupesi harjoittamaan tak-
simiehen ammattia sodan jälkeen. Arvelenpa, että 
useimmat asiakkaat halusivat kyydin Forssaan. 

Junalla pääsi silloin Humppilan kautta sinne, mutta se tuntui hankalalta. Kunnantoimisto ja pappila 
taas olivat Kojolla polkupyörälläkin tavoitettavissa. Myöhemmin Someron Linja Oy alkoi liikennöidä 
Matkun asemalta Forssaan ja edelleen muistaakseni Saloon saakka. Sillä ”onnikalla” pääsi samana 
päivänä takaisinkin. Pitäjässä toimi myös Urjalaankin liikennöinyt ”Sekajunaksi” sanottu erikoisauto. 
Etupää kuin linja-autolla, toista kymmentä istumapaikkaa, sitten lyhyehkö kuormalava. Omistaja oli 
Lindstedtin Erkki.

Matkun ’kuljetustyöläiset’ taksinkuljettaja 
Eino Tuori (vas) ja Aleksi Nummenpää

Urjalan putka 
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Koijärven Kunnon reippaat urheilijat pääsivät Ahlmanin Uskon Fargon lavalle asetettujen  lank-
kujen päällä istuen moniin kilpailuihin. Itse pääsin sillä ainakin Tammelaan, Humppilaan ja Ur-

jalaan. Hauskaa oli, mitaleita ja lusikoita tuli saaliiksi. Eniten niitä taisi kerätä Syväsen Keijo, jota 
en muista missään lajissa voittaneeni. Miksen muista tyttöjen sarjojen osallistujia? Olin samaisen 
Fargon apumiehenäkin, kun Usko oli saanut naapurikylästä paikallistien hiekoitusurakan. Homma ei 
käynyt niinkuin mahdollinen nuori lukija luulee. Hiekkakuopalla ei ollut pyöräkuormaajaa. Kuski ja 
apumies täyttivät lapioilla lavan. Eikä Fargon kippi toiminut napista painamalla. Ei, vaan apupoika sai 
ottaa veivin käteensä ja alkaa veivata lavaa ylös ja avata perälaudan, kun kuski siirsi autoa eteenpäin. 
Sen ajan renkaat olivat siinä kunnossa, että vararenkaita oli vähintään kaksi ja silti käytiin lähes joka 
päivä vulkanoimassa risoja paremmiksi kumikorjaamolla Forssassa. Tie kumminkin tuli hiekoitetuk-
si, mikä oikeastaan oli tärkeintä. Asfaltointi on varmasti lisännyt nopeuksia Matkuntiellä. Sitä ennen 
matkulaisten täytyi käydä ”Parkkiaron suoralla” koettamassa, kuinka kovaa auto kulkee. Kuulemma 
joku ajeli Matkun asemalta Forssan viinakauppaan alle varttitunnin. Mahtoi siinä kyydissä nuppi 
tutista silloin usein kuoppaisella tiellä.
 

Täytynee tunnustaa omat laittomat ajelunikin. Kotona meillä ei silloin ollut autoa, mutta v.1946 
sedälläni oli  Chrysler vm. 28. Hän oli ehtinyt opettaa kotiväkeni tietämättä minulle synkronoi- 

mattoman vaihdelaatikon välikaasut ja kaksoispoljennat. Äitienpäivänä setä tuli taas käymään meillä 
ja minulla oli kova poltto päästä ajelemaan kylälle. Onnistuihan se lopulta. Siinä mentiin, 13-vuotias 
kuski, kaksi poliisia ja huolestunut äiti kyydissä... ”Mitä ihmisekki sanova” äiti hätäili. Käytiin ensin 
Värälän tienhaarassa kääntymässä, mutta kun kaikki meni hyvin, sain ajaa vielä asemalle ja takaisin 
kotiin. Kukaan ei tullut myöhemminkään sanomaan mitään. Lehtisen Antti oli toinen alaikäinen au-
toilija. Isäni täytyi varoittaa häntä ajamasta niin, koska poliisi voi nähdä...

Myöhemmin sain opettaa vuokraisännälleni, kuinka hänen Skodansa silloin vielä synkronoimaton 
ykkönen saadaan rusauttamatta päälle. Kuulin hänen kehuneen uudella opillaan myös Suomalaisella 
klubilla biljardikavereilleen. Nykyisin uskallan enää ajaa vain automaattivaihteisellani, jolla huonot 
jalkani eivät väsy. Niin maailma muuttuu, kun äijä vanhenee. Onneksi tekniikkakin kehittyy.

Leo Nummenpää

Juhlapuhe
Fanny Kajander, myöhemmin Valvikki Kajarto oli opettajana Kojon 
Seurojentalolla (nyk. Koijärven kirkko) kevättalvella 1922. Talo oli 
valmistumassa. Seurat olivat heti innokkaita järjestämään omia ti-
laisuuksiaan.  Oli menossa Maamiesseuran juhla. Puhuja oli arvo-
valtainen aina Helsingistä asti. Näin ollen sopii olettaa, että puhe 
oli pitkä ja puuduttava. Loppua ei näyttänyt tulevan. Silloin etupen-
kissä istunut Hirvikoski nousi seisomaan, taputti käsiään yhteen ja 
tokaisi: Jos laulettas välillä! Ei laulettu. Puhuja rupesi kumminkin 
kokoilemaan ajatuksiaan ja kiiruhti loppua kohti. Kun se vihdoin 
päättyi, kuulijat taputtivat raivoisasti Hirvikoskelle.

Opetus: Huonokin puhe on hyvä, jos se on lyhyt!

Kajarron haastattelusta muistiin merkinnyt
Teuvo Heikkilä
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ELÄKELÄISTEN
TEATTERIRETKI

Jokioisten Kyläsepän laulunäytelmään Karkausvuodet
perjantaina 22. heinäkuuta klo 19.00 alkavaan näytökseen

Hinta 22 € sisältää lipun, väliaikatarjoilun ja kuljetuksen
Koijärven seurakuntatalolta ja Matkun seurakuntakodilta.

Huom. Ikänuoret ja Kaikenikäiset –kerhojen väelle
retken hinta on vain 5 €. 40 lippua varattu.

Ilmoittaudu mukaan mahd. pian 0400 539 591 / Anneli
Tuovila (lomalla 6.6 – 3.7) tai 03 41451 / kirkkoherranvirasto

Tule yksin tai yhdessä

sunnuntaina 6.11 2011

Matkun	Rukoushuoneessa	 Jumalanpalvelus klo 10.00

ja	Matkun	seurakuntakodissa		Syyslounas klo 11 – 13

Lounashinnat: aikuiset 13 €, 7 – 12 v. 7 €, alle 7 v. maksutta

Lahjoituksista yhteys:	Kirsi	Ruohonen	p.	0400	423	948	
Tulot	menevät	Rukoushuoneen	ylläpitokuluihin

Järj. Matkun Rukoushuoneyhdistys ry. 

Pikku-Kylähullun kesäriimittelyä (s. 11) vastaukset:
1-kesä, 2-nukkuu, 3-näki, 4-tikka, 5-onki, 6-
kala, 7-nuha, 8-hauki, 9-itkeä, 10-harakka, 
11-retki, 12-mehu, 13-pelkää, 14-harja, 15-
muu, 16-lauta, 17-pää, 18-tassu, 19-lastaan, 
20-soppa, 21-huhuu, 22-juuret, 23-unta, 
24-puisto, 25-kori, 26-Matku, 27-Vuoltu, 28-
Raitoo, 29-Suonpäähän, 30-tiimiä, 31-Kojo, 
32-loppu.

Kuva-arvauksien (s. 12) vastaukset:

1.  Aittarakennus seisoo Kojolla Pukkilantien,
     Kojontien ja Peräläntien välisessä kolmiossa
2.  Valijärventien varrelta, Koivusaaren kotijärven saari
3.  Koijärven kirkon edessä oven lähistöllä
4.  Kojon koululta Koijärventielle lähtevällä kävelytiellä
5.  Matkun Rukoushuoneen 100-vuotisjuhlasta 3.10 2010 
6.  Valijärventien varrella, uoma tuo Valijärvestä 
     veden Koivusaaren kotijärveen
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Kirkonmäki soi!
Sunnuntaina 10. heinäkuuta klo 15.00 Koijärven kirkolla.

Mukana Koijärven kirkkokuoro, Jari Nissi, Ilari Kokko ja Esa Lahti
Sydämellisesti tervetuloa!

Iltapäivän musiikkihetki 
Matkun Rukoushuoneessa 

sunnuntaina 7. elokuuta klo 15.00
Mukana Erkki Liikanen, Simo Rantanen, Esa Lahti ja Ilkka Wiio
Kahvitarjoilu – kolehti Matkun Rukoushuoneyhdistykselle

Lämpimästi tervetuloa! 

Sunnuntai-iltapäivien

PIHASEURAT Koijärvellä:

Su 19.6 klo 15.00 Marjatta ja Esko Iso-Pietilässä, Korvenojantie 3
Mukana Mauri Laihorinne ja Ilkka Paavolainen

Su 24.7 klo 15.00 Hannele Suvilammella, Saviniemen koulutie 90
Mukana Mauri Laihorinne ja Esa Lahti 

Su 14.8 klo 15.00 Koivusaaressa, Valijärventie 93
Mukana Ilkka Wiio ja Esa Lahti

Kahvitarjoilua – kolehti lähetystyölle

Tervetuloa laulamaan yhdessä!
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Kyläkauppa uusiokäytössä kokoontumisiin

MATKUN
KYLÄTALO
Matkuntie 630, 31110 Matku 

50 €/juhla,
20 €/lasten synttärit yms.

vuokra edullinen vielä puutteellisen
varustuksen vuoksi! 

Tiedustelut:  Eija Latvateikari  p. 040–728 4681  eija.latvateikari@surffi.net

Uudistettu, valoisa 

MATKUN
RUKOUSHUONE

Varattavissa
vihkiäis-, ristiäis-
ym. tilaisuuksiin.

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

Keskellä vanhaa Koijärven
kyläkeskusta kaunis, uusittu

Koijärvitalo
Koijärventie 377, 31130 Koijärvi

Tunnelmallisuutta perhejuhliin.
Toimivuutta kokouksiin

ja tilaisuuksiin.

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



�9– Kylähullu nro 16 –

Tiedustelut:  Irma Tokko  p. 050–5707 468   i.tokko@luukku.com

PERÄJOEN
KYLÄTALO
Tampereentie 801, 30100 Forssa

erilaisiin tilaisuuksiin 
edullisesti

VALIJÄRVI-TOIMIKUNTA TIEDOTTAA
Kaikkien	kylien	asukkailla	on	mahdollisuus	tulla	viettämään	omin	eväin	omaehtoista	

JUHANNUSTA pe 24. 6 klo 12 alkaen su 26.6 klo 12 asti
Nyt Valijärvellä keittiössä on viemäri ja sinne tulee puhdas kaivovesi, samoin saunaan. 
Keittiössä on käytössä kahvin- ja vedenkeitin, kaksi jääkaappia ja pakastin eväille. 
Grillikatos	on	valmistunut	ja	on	käytössä	muurikkoineen.	Siellä	voi	grillailla	tai	tehdä	
vaikka	paellaa	tai	muurinpohjalettuja.	Saunaa	saa	lämmittää	ja	järvessä	uida	tai	soudella!	
Lentopallokenttä	käytössä	parkkipaikan	vieressä.	Wc-rakennus	valmistuu	vuoden	loppuun	
mennessä, pahoittelut rakennustöistä mahdollisesti aiheutuvista haitoista! 

Kaikille avoimet saunaillat maanantaisin 2.5 – 26.9 2011
Sauna lämpiää klo 17 alkaen, hinta 3 € /henk, sisältää saunomisen, uimisen ja hyvän seuran 
lisäksi	kahvin	tai	mehun	lisukkeineen.	Saunailloista	saatu	tuotto	käytetään	Valijärven	
kiinteistön	kunnostamiseen!	

Valijärven	huvilan	varausvihko	alkaneelta	kesältä	on	ihan	täynnä.	Seuraavan	vuoden	
varausajoista	ilmoitetaan	KAKRYN	sivuilla	www.koijarvenalueenkylat.fi	ja	tiedotteissa	
alkuvuodesta 2012. Varaukset tehdään Pietilän kaupalta (ma-pe 8–18, la 8–15) ja vuokra 
laskutetaan	etukäteen.	Avaimet	
saa	noutaa	samasta	paikasta	
maksettua	kuittia	vastaan	
(maksu suoraan pankkiin, ei 
kaupalle!) Varaukset ja  
avainten	nouto	tulee	suorittaa	
kaupan	aukioloaikana!
Vuokrahinnat: 50€/vrk,
250€/yhdistysten leiriviikko.
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Läh i ruokav i est i
kesätor iha l l i l l a  25.8. K lo 15

Lähiruokaviesti starttaa jo viidettä kertaa liikkeelle viikolla 34.
Tänä vuonna polkijoiden urakkaa tahdittaa Tarjoa tuoretta -slogan.

Viestin aikana puhutaan erityisesti luomuviljasta ja sesongin kasviksista.

Viesti kulkee Suomen halki päättyen Herkkujen Suomi -tapahtumaan pe 26.8.2011,
jossa joukkueiden kapteenit luovuttavat yhteisen viestinsä valtakunnan päättäjille Helsingin Rauta-

tietorilla. Lähiruokaviestin suojelijana toimii tasavallan Presidentti Tarja Halonen.

Viestille haastetaan mukaan julkisen sektorin ruokapalveluita,
kuntien päättäjiä, tuottajia sekä paikallista ja valtakunnallista mediaa.

Tänä vuonna viesti kulkee Vesilahdesta Urjalan läpi läänin rajalle
TORSTAINA 25.8. Vaihto tapahtuu n. klo 15.00

Kakryn kesätorin pihassa, siis Irmeli Vinnikaisen porkkanahallilla.
Paikalla viestiä vastaanottamassa on maakuntajohtaja Juhani Honka.

Toivotamme viestintuojat porkkanoilla ja
porkkanatuotteilla tervetulleeksi Hämeeseen ja Forssaan.

Paikalle toivotaan paljon alueemme tuottajia,
erikoistuotantoa, yrittäjiä, asukkaita ym. yleisöä.

Viesti jatkuu pyöräillen Peräjoen kylätalolle, jossa on taukopaikka ja tarjolla paikallisia
ruokatuotteita. Viesti saapuu Forssan torille n.klo 17.00, missä viestiä vastaanottamassa

on kaupungin päättäjiä ja ruokahuollosta vastaavia henkilöitä.

Nyt meillä on oiva tilaisuus tehdä aluettamme tunnetuksi ja
aktiivisuutemme näkymään laajalle. Kaikki matkanvarrelle kannustamaan!  

Viestiin voi liittyä myös matkan varrelta joko ilmoittautumalla viestiin tai
kokoamalla oman porukan. Ilmoittakaa isommasta porukasta Irmelille 040–544 4110.

Kypärä, mainokseton turvaliivi ja oma vakuutus velvoitetaaan.
Lisätietoa:  Googleta Lähiruokaviesti 2011.                                                           Irmeli Vinnikainen

Kesäasukkaat, yhdistykset!
Kaikki kynnelle kykenevät koijärveläiset!
Tervetuloa Valijärvelle pe 1.7.2011 klo 19.00 eteenpäin

etsimään askelmerkkejä kohti Kestävän kehityksen kyliä

SAUNOTAAN JA SUUNNITELLAAN, GRILLATAAN JA 
KAHVITELLAAN TULLAAN TUTUIKSI!

Koijärven alueen kylät eli KAKRY
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VALIJÄRVEN LAULUILTA
Tiistaina 2.8. klo 18.00 alkaen

mukana Erkki Liikanen ja Jorma Hakala
lisäksi sauna lämmin, makkaranpaistoa ym. 

Kutsu koskee kaikkia Koijärven kyliä!
Järj. Kojon Kyläyhdistys ry

KESÄTORI  avoinna  klo 16–19
Irmeli Vinnikaisen porkkanahallissa Urjalantie �9�
(tien varressa KESÄTORI -opasteet)

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

Toripäivät ja kahvion pitäjät:
• Pe 10.6 Koijärven Alueen Kylät ry. Klo 17.00 kyläpappi Mauri Laihorinne
   siunaa alkavan kesäkauden, soittaa ja säestää kesäisiä yhteislauluja
• Pe 17.6 Matkun maa- ja kotitalousnaiset
• To 23.6 MLL Koijärven yhdistys
• Pe 1.7 Kojon Nuorisoseura  Kesäasukastreffit, luottamushenkilöitä ja
   kyläaktivisteja paikalla, myös yrityspörssin yrittäjät voivat tulla
   esittelemään palvelujaan, vanhaa tanssimusiikkia esittävät
   ja myös laulattavat Kalervo Kankaanpää ja Sakari Hellsten 
• Pe 8.7 Saviniemen maatalousnaiset
• Pe 15.7 Vuollun kylätoimikunta 
• Pe 22.7 Kojon kyläyhdistys Vanhojen esineiden tunnistuskilpailu
• Pe 29.7 SPR Koijärven osasto Kalervo & kumpp. laulaa,
   laulattaa kepeitä yhteislauluja ja lopuksi karaokea

TERVETULOA Koijärven kesätoritunnelmaan, tuttuja tapaamaan,
ostoksille, myymään ja kahvilaan, jossa voi kysellä

kahviovuorossa olevan yhdistyksen toiminnasta!

Myyjäkohtainen hinta 3,5€, tied. Irmeli p. 040–5444 110
ja myyntipöytiä löytyy etukäteen varaamattakin!

… ja vielä kerran tavataan kesätorilla: 

To 25.8 n. klo 15. Lähiruokaviesti saapuu kesätorille
– tervetuloa ihan jokainen!
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Talkoolaisille, Matkun 
kyläläisille ja
kesäasukkaille
Valijärven
viikonloppu
la 30. 7 klo 12 – su 31.7 klo 20 

Voi vain käydä tai viipyä saunoen, uiden, 
grillaten, kahvia ja muurinpohjalättyjä tarjolla 
itse valmistaen! Nyyttikestipöytäänkin saa 
tuoda tarjottavaa, pullaa, lättyihin hilloa yms.! 

Omia eväitä mukaan, vaikka ‘kioski’ 
namuineen, limuineen ja
makkaroineen on mukana! 
Kyläläiset voivat telttaillakin
huvilan männikössä,
alaikäisille valvoja mukaan!

Ei ennakkoilmoittautumista, 

TERVETULOA!

Juhannuspäivän
jälkeisen sunnuntain
jumalanpalvelus

sunnuntaina 26.6 klo 12.00

Matkun Rukoushuoneessa

Kirkkokahvit

tarjoaa ja järj. Matkun Rukoushuoneyhdistys ry.

Elokuinen saunailta 
uimisen riemuineen

Sunnuntaina 21.elokuuta
klo 18.00 Valijärvellä 

Tervetuloa!
Järj. Kojon Nuorisoseura ry.

Talkoosauna
matkulaisille 
Valijärvellä perjantaina 17.6
klo 18.00 alkaen

Johtokunta ja remontin
suunniteluryhmä myös paikalla!

Kahvia ja grillimakkaraa!

Tervetuloa!

MLL:n Valijärvi-ilta 
Keskiviikkona 10. elokuuta

klo 18 – 21

Yhdistys tarjoaa kahvit, mehut, pullaa!
Ota grillimakkarasi mukaan!

TERVETULOA isot ja pienet! 

                          Järj.

Tervetuloa kaikilta kyliltä 
vieraaksi kojolaisten 

kirkkopyhään 
 

Sunnuntaina 12.6
klo 10.00

jumalanpalvelukseen
Koijärven kirkkoon 

ja
kirkkokahveille

Koijärven seurakuntataloon

 Tarjoaa ja järj. Kojon Kyläyhdistys ry.
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Tositarina
- tapahtui Raitoolammen

maisemissa…
Lähdin illan hämärässä vielä hiihtämään järveä ympäri, 
samaa latua, jota olin jo aamupäivällä muutaman kerran 
hiihtänyt. Naapureissa oli pimeää. Yksi ainoa savu kohosi 
vastapäiseltä rannalta. Meidän isäntäkin näytti lähteneen 
autolla jonnekin.

Hiihtelin hissukseen ja mietin kuulemiani puheita, että Raitoolla oli nähty susia ja yksi karhu edel-
lisvuonna. (tai edellisviikolla, HUI, HUI!) Sivakoin vain rohkeasti eteenpäin ja välillä vilkuilin mökil-
lemme, olisiko isäntä jo palannut lämmittämään saunan.

Päästyäni vastapäisen rannan tuntumaan, PYSÄHDYIN KAUHUSTA, SILLÄ JOKU HYPPÄSI TA-
KAPUOLENI PÄÄLLE! Kaaduin ladulle ja sauvat irtosivat käsistäni. Ajattelin lamaantuneena, että 
nyt alkoi minun raateluni. Havahduin siihen, että naamani nuoltiin ja nuoltiin ja lopulta se oli ihan 
märkä. Peto oli matala, tumma koiranpentu. 

Olin niin järkyttynyt, etten ollut päästä lumihangesta ylös enkä löytänyt toista sauvaani. Sitten huo-
masin, että pentu juoksee pitkin latua sauva suussaan. Se kiersi puolet järvestä ja tipautti sen meidän 
puoleiselle rannalle. 

En jäänyt enää katsomaan mihin se pentu katosi.

           – Meidän piipusta nousi savua –
Kaija Lempinen

LEMMIKKIPUHELIN
on Koijärven alueella linkkinä kadonneita / löytyneitä eläimiä varten

Yhteystietoja:
p. 050 5110 573 Kirsti Koivula

p. 0400 307 789 Antero Vuori

p. 045 3471 313 Iina Häyrinen Löytöeläinkoti Jokioisten Minkiöllä 

p. 046 664 5059 Eläinsuojeluneuvojat sey.fi 

www.karkurit.fi (maksuton, valtakunnallinen)

www.karkulaiset.fi (maksuton, valtakunnallinen)

Eläinlääkäri (03) 4191 2300

Eläinten Animalance (Helsinki) hätänumero 0400 112 006

SOITA HETI, jos lemmikkisi on kadonnut,
sinulla on näköhavainto irrallaan juoksevasta

eläimestä tai olet sellaisen talteenottanut!
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Pysäkit kylien hoidossa
Koijärven alueen Kylät ry on tehnyt Tiehallinnon kanssa
5-vuotisen kunnossapitosopimuksen alueellamme
sijaitsevista linja-autokatoksista. 

On tärkeää, että ko. katokset ovat ehjiä ja siistejä,
sillä se antaa kylistämme hyvän kuvan myös ohikulkijoille.
Pysäkkien yhteyteen voi myös istuttaa tai tuoda matalaa
koristekasvillisuutta tms. Kylät saavat myös järjestää
alueemme risteyskorokkeelle koristekasvillisuutta.

Kakry jakaa saamansa korvauksen kyläyhdistyksille
vuosittain. Kullekin kyläyhdistykselle on nimetty
omat vastuupysäkit ja – korokkeet. 

Peräjoki: Kalsu, Lempää, Hevossilta, Auranmäki, Peräjoki 2 kpl, Kukkopilli 2 kpl, Luutasuo,
                  Kukkapää +Kalsun risteyskoroke

Vuoltu: Koijoki 2 kpl, Vuoltu 2 kpl, Hirvikoski 2 kpl, Karjasuo 2 kpl +Kukkapään risteyskoroke

Matku: Tasala 2 kpl, Värälä, Joenpolvi, Matku 2 kpl, Ylikulma +Matkun risteyskoroke

Kojo: Rekirikko, Ilvesoja, Kojo 2 kpl, Paasikangas, Ahoniitty, Saviniemi, Mäenpää,
           Suonpää +Saviniemen risteyskoroke

Nyt kun pysäkit ovat meidän kyläläisten omassa hoidossa, voidaan toivoa, että omat lapsemme
ja nuoremme eivät tahallaan riko niitä ja näin aiheuta lisätöitä kylillemme. 

Kakry, 
Timo Heikkilä

Iso nöyrä kiitos
          

Lions Club Forssa / Kuha ry:lle
50 000 €:n lahjoituksesta 

Sirkka ja Kasper Lindholmin rahastosta,
jolla Matkun kyläyhdistys ry. osti

kylätalokseen entisen kyläkaupan matkulaisten käyttöön!

Suomen Leijonat toivat kultaa,
mutta Forssan Leijonat ovat kultaa!

Matkun kyläyhdistys ry.

        ******************************************************************************************
Matkusta maailmalle lähteneen Kasper ja Sirkka Lindholmin elämästä julkaistua 

historiikkia ‘Siittä vaan, sano Kassu’ myydään Forssan kirjakaupoissa ja nettitilauksena 
mauri.korpela@pp.surffi.net, h. 25 €+postikulut. 
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Forssan Suvi-ilta lauantaina 18.6.2011.
Kesäkuun	18.	päivä	valtaisa	ja	vauhdikas
joukko	lähestyy	jälleen	rullaluistimilla	Koijärveä.

Suvi-ilta on tulevana kesänä 20. kerta ja rullaluistelu Koijärven suuntaan 10. kerta,
eli	onnittelut	myös	teille	talkoolaisille.	Moni	on	varmaan	ollut	mukana	joka	kerta.
Suvi-illan	Suomen	suurimpiin	kuuluva	rullaluistelumaraton	ja	40 km lähtö Forssasta 
on klo 15 ja puolikkaan 20 km	lähtö on myös klo 15.00.	Rullaluistelijat	rullaavat	
sauvoilla tai ilman, kovaa vauhtia joka tapauksessa!

Puolikkaan	rullaluistelijat	käyvät	kääntymässä	Matkun	risteyksessä
ja	täysmaratonilaiset	Saviniemen	risteyksessä.	

Koijärven	asukkaat	ovat	jo	perinteisesti	olleet	mukana	rullaluistelumaratonien	
järjestelyissä	ja	ansaitsevat	siitä	pelkkää	kiitosta.	Toivottavasti	tänäkin	vuonna	
kyläläisillä	riittää	virtaa	järjestelyihin	talkoolaisiksi	ja	kannustusjoukoiksi	reitin	varrelle.		
Rullaluistelijat	ovat	aikaisempina	vuosina	erityiskiitoksin	muistaneet	mainita	loistavat	
kannustajat, jotka ovat reitin varrella antaneet lisäpotkua rullailuun!

Juoksijat suuntaavat vanhan tavan mukaan Tammelaan klo 15.30 kymppi,
maraton ja puolimaraton klo 16 (huom. molemmat matkat yhtä aikaa),
ja	iloista	on	meno	silläkin	suunnalla.

Toista	kertaa Suvi-illassa	on	lapsille suunnattu perjantai-illan
Hippulat vinkuu -tapahtuma perheen nuoremmille 3–12 v. klo 18–20. Katso lisää
Hippula	-tapahtumasta	www.forssansalama.fi	ja	ilmoita	perheesi	mukaan	tapahtumaan.
Perinteinen	Hippo	-minimaraton	järjestetään	lauantaina	aamupäivällä.
Tapahtumasta	lisää	tietoa	www.suvi-ilta.fi		

Uutena tapahtumana on myös perjantaina 17.6 juostava Forssan Salaman järjestämä 
perinteinen Puistojuoksu, joka järjestetään poikkeuksellisesti  Suvi-illan ”aattojuoksuna”. 
Tapahtumia	tarjotaan	kaikille	kuntoilijoille.		

Tervetuloa siis nauttimaan Suvi-illasta
koko perheen voimin!

Jouko Lehtonen
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Romut
rahaksi!

Matkun kyläyhdistys tekee jo toista ke-
sää yhteistyötä Teemu Peltolan kanssa 
metallikeräyksen tiimoilta. Metalliromut 
saa tuoda Matkun kylätalon pihalla ole-
vaan lavaan, jonka tyhjennyksestä Teemu 
huolehtii. Tänä vuonna kokeillaan myös 
alumiinin, kuparin ja messingin erilliske-
räystä. Ne saa tuoda Kylätalon varastoon  
aina, kun joku on paikalla tai perjantai-
iltaisin klo 17-20. Myös varaston ulkopuolelle voi jättää perjantaisin, ne korjataan siitä sisätiloihin.
Metallinkeräys on kyläyhdistykselle merkittävä tulonkeräysmuoto, johon voi kaikki osallistua ja sa-
malla tietää tekevänsä ekoteon. Miksi säilyttää romuja nurkissa rumentamassa pihapiiriä, kun voi 
tuoda ne metallinkeräykseen. Tietenkin joillekin ne ovat aarteita… Jos ei saa tuotua romuja, voi ottaa 
yhteyttä kyläyhdistyksen jäseniin, niin mietitään, miten homma hoituu.
Peltolan Kone tilittää myös rahat suoraan kyläyhdistyksen tilille eikä ota rahdeista mitään. Tehdään 
yhdessä kylistämme siistimpiä ja viihtyisämpiä, jonne on mukava vieraidenkin tulla!

Yhteistyöterveisin Teemu Peltola ja Riikka Viljanen

METALLINKERÄYSLAVA
on Matkun kylätalon pihassa kesän ajan!

Kaikki pieni ja iso metalliromu käy, mutta lavalle tai alueelle EI SAA TUODA
jääkaappeja, pakastimia, lasitavaraa, talousjätettä, akkuja tai öljyä sisältäviä koneita!

ALUMIINI-,  MESSINKI-  JA  KUPARIROMUA
voi myös tuoda erilliseen laatikkoon tai pussiin laitettuna

varaston oven eteen, lähelle metallinkeräyslavaa!
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Rakennus-
saneeraus

Teracon Oy
Vesivauriot    Remontit    Uudisrakennukset

SEPPO SALO
Teräsrakennesuunnittelu

Puh. 050–552 5222
TAMPERE

TIMO AALTONEN, MATKU
Rakennussaneeraus

Puh. 050–552 5226
Fax. 43 53 860

timo.timpuri@surffi.net

Taksi
Matti Lehtinen
kuljettaa 8 henkilön
tilataksilla Matkussa

(Autossa on myös pyörätuolin nostin!)

Tilataksilla järjestyy kuljetukset mm.
kauppaan, lääkäriin, apteekkiin,

ryhmäretkille, yöriennoille, risteilyille.

Auton tavoittaa numerosta:

0500 210 164

Bussiliikenne 
Koivisto

puh. 050–918 4746

www.koivistobuses.fi
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TARVITSETKO   PERUNOITA ?
 MULTAISIA PESTYNÄ
 KUORITTUNA KUUTIOINA
 VIIPALEINA SUIKALEINA

( myyntierä  väh.  5 kg )

Soita  ja  tilaa,  tai  kysy  edes  hintaa!
Mikko  Koivula  p. 040–553 8473

KOIVULAN KUORIMO OY
Jo  yli  20 vuotta !     Jo  yli  20 vuotta !     Jo  yli  20 vuotta !     jo  yli  20 vuotta !

Kukkapöydät täynnä ihastuttavia
kesäkukkia ja amppeleita

Matkun kylätalon
pihassa klo 17.00–18.00

perjantaina 10.6.
TERVETULOA VALITSEMAAN!

Veijo Tonteri, p. 0500–470 083

FORSSAN SAHA-, KONE-
TARVIKE- JA HUOLTOLIIKE

Hämeentie 30, FORSSA

 puh. 0500–473 598
  03 4355 248
 fax. 03 4355 247

– Kylähullu nro 15 –

LASKENTATYÖ 998
Palveluina taloushallintopalvelut, 

kirjanpito, tilinpäätökset, 
palkanlaskentapalvelut ja verotusasiat!

Taija Torkkel 
Tampereentie 998, 30100 Forssa

p. 040–748 8813
www.laskentatyo998.fi

Kuljetus 
OLAVI KETOLA
Puh. 0400 300 684 

Jokioistentie 499, Humppila

Autokorjaamo
KOLINKANTA
Petsamontie 18, Humppila

Puh. 0400 945 855
Avoinna arkisin 9–17.
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Häggman
Petri

Puh. 045–120 7772

• Kantojyrsintää

• Mökkitalkkari

• Avant-pienkuormaaja

• Pihakaivuut (pieni telakone)

• Ym.

Katso kalustomme ja
työnkuvamme kotisivuilta

www.ph.auttaa. f i

Putkiasennusta

HUMPPILAN
PUTKIASENNUS

Timo Aalto
tampereentie 361, 31640 Humppila

p. 0500–485 876

* tienvarsiruohon leikkausta
* vesakointia
* puiden kaatoa ja katkontaa
* harvennushakkuuta
* hakkeenajoa 
JARI HOPPULA   p. 0400 537 206

Ostamme teollisuusromua,
maatalousromua, ym. romurautaa

Toimitamme myös
romulavan paikanpäälle.

Noudamme suurimmat erät!

Tarjoa rohkeasti!

Peltolan Kone Oy
0400 199 116 ark. klo 10-21, la ja su klo 10-18

Koti 040 706 4076 
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TerveTuloa 
keskusTelemaan 

hanke- ja 
yriTysTukiasioisTa!

Toimistomme palvelee
Forssan Seudun  

Kehittämiskeskuksen tiloissa,  
Koulukatu 13, 1. krs, 30100 Forssa

toiminnanjohtaja Tuula Kallioinen
 050–583 4715 

 
hankeneuvoja Elina Hujanen 

050–379 1831

www.lounaplussa.fi

email: etunimi.sukunimi@lounaplussa.fi

T:mi Jukka Vuorentausta 
• huoneistoremontit
• kalusteasennukset

• parketti- ja laminaattiasennukset

Puh. 0500 901 970

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

Matkusta Hiisilän taksilla

TAKSILIIKENNE
KARI HIISILÄ

koti: (03) 435 1507

 0500 203 899

Jo yli 60 vuotta!

Tmi
Rakennustyö

Torkkel
 Saneeraukset Uudisrakentaminen

 Suunnittelu Bobcat-urakointi

Torkkel Juha

Tampereentie 998, Forssa

p. 0400–606 913
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Apposia, naurishaudukkaita, ryynimakkaroita, 
savulihaa, suutarinlohta, kananmunia, 

piimäjuustoa, ohrarieskaa, rievää, voita, 
kirnupiimää, hunajasimaa, ohrapuuroa, hunajaa… 

1600-luvun pitopöydän
aito makumaailma kattauksineen

vie ruokavieraat jälleen
vanhaan tunnelmaan

Hakkapeliittatapahtumassa

la 6.8. ja su 7.8.2011
Pitopöytä katetaan molempina päivinä

klo 12.30 ja 14.30.
Osallistumisen pöytään voi hankkia

paikan päältä tai varata Tuija Nousiainen
p. 040–507 4633, (03) 435 0297.
Aikuinen/25 e, lapsi 5–12/12 e.

Rahvaan ja ylhäiset toivottaa tervetulleiksi

Kojon Nuorisoseura ry.

Matkun Maamiesseuran ja
Maa- ja Kotitalousnaisten

SAUNAILTA
VALIJÄRVELLÄ

torstaina 4.8.
alkaen klo 18.30

Tervetuloa!

Kesäillan latotanssit
lauantaina 9.7.2011
klo 20.00
Arvo Vähä-Pietilässä

Tahdittajana
entiseen malliin

Windmill

Kojon
Nuorisoseura

“Täysikuu, sä ihme
olet öisen taivahan...”  

KUUTAMOTANSSIT   

Tanssiorkesterin	tahdittamana

Kojolla, Arvo Vähä-Pietilän pihaladossa

Lauantaina 13. elokuuta klo 20 – 01

Lyhtytunnelmaa, puffetti ja arvontaa!

Tervetuloa lomakauden
viimeisiin tansseihin!

Järj. Kojon Nuorisoseura ry.
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• porkkanoiden pesu ja pakkaus
kuluttajapakkauksiin

• babyporkkanoiden valmistus

Kivisaarentie 48, 31110 MATKU Puh. (03) 435 0242,
fax. (03) 435 0241, karotia@surffi.net

Kesäiset lavatanssit
lauantaina 16.7. klo 20–01

Raitoon Vilpolassa (Töyrääntie)

Valssia, tangoa, humppaa ym. perinteistä
tanssimusiikkia tarjolla koko illan.

Tanssiorkesteri

TÄHTISADE
solistina Jari Säteri.

Puffetti, arvonta ja mukavaa yhdessäoloa!

TERVETULOA!                  järj. Tähtisoundi

Vuollun – Peräjoen

saunailta Valijärvellä

torstaina 30. kesäkuuta

klo 17.00 alkaen

TERVETULOA!

Mitä kuuluu sille kuuluisalle Koijärvelle?
...otetaan siitä selvää...

KÄVELYRETKELLÄ lintujärvelle	keskiviikkona,
6. heinäkuuta, Eino Leinon, runon ja suven päivänä!

Kokoontuminen	klo 17.00 omin kyytein Koijärven kirkon kohdan P-paikalle,
josta	lähdetään	Saviniemeen.	Sinne	jätetään	autot	vanhan	tien	varteen

ja metsäteitä pitkin lintujärvelle on kävelyä 2–3 km.
Oppaana Matkun kyläyhdistyksen pj. Riikka Viljanen, jonka lapsuusmaisemat

ovat	lintujärven	tuntumassa.	Omat	eväät	mukaan!	

Tervetuloa kaikki Kylähullun lukijat läheltä ja kaukaa!

Maatilakorjaamo Aimo Kuosmanen
Koneenkorjausta, kaivinkone- ja 
metsäperäkärryurakointia.
Uutuutena energiakoura
kaivinkoneessa.
Autojen korjausta,
rahtitöitä yms.

Lisätiedot  Aimo ”Aikka” Kuosmnen
Urjalantie 293, 31170 Savijoki

Puh. 040–544 4110
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Yritysten
kirjanpidot

Raija Hiisilä
Matkuntie 663
31110 Matku

Puh. 050–324 2289

TERVEYDENHOITAJAN
PALVELUT

noin kerran kuukaudessa
vain ajanvarauksella

puh. 045–6576 302

Jos numero ei loman takia vastaa,
yhteys Pääterveysasemalle

puh. 41911

Kouluterveydenhuolto + aikuisneuvonta,
pienet sairaanhoidolliset toimenpiteet, 

rokotukset, verenpaineenseuranta,
dieettineuvontaa jne.

Vinncarrots
Irmeli Vinnikainen
Urjalantie 293,

p. 040 544 4110
Vihannesten kotimyynti:
ma–to 8–16 pe 8–18 tai sop. mukaan

porkkanat, punajuuret, sipulit, perunat

MONIPALVELUAUTO
Palvelubussi sopii pikaista
asiointia varten Forssassa.

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

kuin rolaattoreille. 

Yhdensuuntainen lippu maksaa saman kuin 
linja-autossa. Lähtö on ma–ke–to 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

palveluliikennesuunnittelija
Erkki Tiiralta, puh. 41 41 293

Paasikankaantie 267
31130 KOIJÄRVI

Toimisto
Nikkilänkatu 5 e
30100 FORSSA P. (03) 435 2642, 0400–690 935
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Torkkelin 
Puutarha

Lempääntie 356, Forssa

 p. 0400–877 806

Kesä- ja ruukkukukat, amppelit,
toripäivisin myös Forssan torilta!

TERVETULOA!

Automaalaamo
Jyrki Latvala Ky

0400–911087 
Jyrki Latvala

 

- maalaamo
- korjaamo
- huollot
- katsastukset
- japanilaisten autojen varaosat

TAMPEREENTIE 591
 FORSSA

Sattumankauppa
ja Entisöinti
044-5287119

Mervi Nieminen

Huonekalujen entisöintiä:
- pintakäsittely
- verhoilu

Sattumankaupasta löydät:
- huonekaluja
- koriste-esineitä
- lamppuja

www.sattumankauppajaentisointi.fi

TAMPEREENTIE 591
 FORSSA
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Kyläaktivisteilla ja luottamushenkilöillä on monta rautaa tulessa...

PERUNANNOSTO
Kaikkien sen aikaisten kojolaisten tuntema Alfred Vuori
kaivaa kuokkansa kanssa perunoita syksyisenä päivänä.

Ohikulkeva kyläläinen poikkeaa.

Päivää nahkurimestari Vuori! Onko nahat parkittu,
kun olette tulleet perunannostoon? Tuleeko satoa?

Nahkuri Vuori: Päivää, päivää! Kiitos kysymästä.
Nahat on orsilla ja perunat on pieniä.

Jaaha! Ja ohikulkija jatkaa matkaansa.

Ei aikaakaan, kun paikalle saapuu utelias matkamies.

Keskiönhoitaja Vuori, terveisiä! Kuka sentraalia nyt hoitaa, kun te olette täällä?
Kertyykö koppaan mitään?

Keskiönhoitaja Vuori: Kylän isännät ja emännät on kaikki perunamaalla, kun on niin hyvä ilma.
Ei kukaan nyt soittele. Ei kerry, kun ovat niin pieniä. 

Utelias matkamies lähtee etsimään uusia udeltavia. Sen sijaan pyörää polkeva mies pysäyttää.

Hei Alfred, siellä! Onko Kojon koulun johtokunnan kokouksia ollut? Entäs sato?

Johtokunnan puheenjohtaja Vuori:
Oli viime viikolla, mutta teidän poikanne ei ollut listoilla. Pieniä ovat ja savisia.

Pyörämies hyppää koneensa pukille. Hamehelma liihottelee tilalle.

Nuorisoseuran esimies Vuori, anteeksi! Olen kuullut,
että teillä on ohjat käsissä. Mitä ohjaatte?
Entä perunasato?

Vuori: On menossa näytelmä Roinilan talossa,
tulkaa katsomaan! Pieniä.

Helmat heilahtaa lähtömerkiksi.

Kuokkamies oikoo selkäänsä ja tokaisee itselleen:
Ei tule mitään. Kaikki aika menee seurusteluun.
Panen tien viereen kyltin, ettei tartte kysellä!

                                  Teuvo Heikkilä

Piirros: Teuvo Heikkilä

LATOTANSSIT PERÄJOELLA
Lauantaina 2. heinäkuuta 2011 klo 20–01
Siparin tilalla, Siparintie 29

TARJA MÄKELÄ orkestereineen takaa tahdit
aitoa lavatanssitunnelmaa, puffettia, makkaraa, arpajaiset.

TERVETULOA!                                        järj. Vuoltun ja Peräjoen kylätoimikunnat

Piirros: Teuvo Heikkilä
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Koijärven Alueen Kylät ry.
Pj. Pirjo Poutanen p. 050-555 6683
Siht. Mauri Laihorinne p. 050-340 5971

Valijärvi-toimikunta
Pj. Paula Kemppi p. 040-708 1648
Siht. Anni Korvenoja p. 040-747 6602

Kojon Kyläyhdistys ry.
Pj. Leila Virtaranta p. 040-518 3226
Siht. Aimo Honkasalo p. 040-774 3368

Matkun Kyläyhdistys ry. 
Pj. Riikka Viljanen p. 050-342 7737
Siht. Eija Latvateikari p. 040-728 4681

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. Hannu Heikkilä p. 435 0248
Siht. Heta Hyytiäinen p. 045-658 0800
karotia@surffi.net

Koijärven Sotaveteraanit ry.
Pj. Ari Vähä-Pietilä p. 040-520 6558
Siht. Aimo Honkasalo p. 040-774 3368
Naisjaosto:
Pj. Ulla Mikkola p. 435  2724
Siht. Marja-Terttu Honkasalo p. 0400-579 847

Sotainvalidien Veljesliiton Koijärven osasto
Pj. Arvo Vähä-Pietilä p. 435 2624
Siht. Raija Mattila p. 435 2646

Koijärven Kirkkokuoro ry.
Pj. Aimo Honkasalo p. 040-774 3368
Siht. Markku Viitala p. 044-0368486

Kojon koulun vanhempaintoimikunta
Pj. Pirita Koskenoja p. 050-357 1218

Kojon Nuorisoseura ry.
Pj. Ansa Mikkola p. 040-748 9748
ansa.mikkola@gmail.com
Siht. Elina Vinnikainen p. 050-574 4966
elina.vinnikainen@luukku.com

Raitoon Nuorisoseura ry.
Pj. Jouko Eerola p. 435 3850
Siht. Arja Niittymäki p. 040-549 8882

Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Pj. Tiina Korsimaa-Simola p. 0400-217 517
Siht. Mirka Korvenpää p. 040-511 4342

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

Raittiusseura Kaiku
Pj. Eeva-Liisa Mäkinen p. 435 2753

Koijärven Kunto
Pj. Jorma Aaltonen p. 437 8781

Partiolippukunta Koijärven Kurjet
Pj. Anni Korvenoja p. 040-747 6602

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:
Sami Järvinen p. 040-837 7065

Matkun koulun vanhempaintoimikunta
Pj. Tuulikki Eerola p. 050-325 4577

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 Viholainen p. 040-591 7347

Kojon maa- ja kotitalousnaiset 
Pj. Brita Viholainen p. 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. 435 1442

Saviniemen maa- ja kotitalousnaiset
Pj. Raija Mikkola p. 040-724 5300
Siht. Liisa Ahtola p. 040-591 9743

Koijärven metsästysseura ry.
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. Veikko Rämö p. 435 0225
Siht. Sirpa Lähteenmäki p. 050-524 0051

Matkun Osakaskunta
Pj. Timo Aaltonen p. 050-552 5226
Siht. Kimmo Hallamaa p. 435 1470

Kojon Osakaskunta
Matti Mattila p. 0400-878 324

Alueen kylien ja yhdistysten
yhteystiedot  2011
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YRITYSPÖRSSI -PALVELUHAKEMISTO:

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

Automaalaamo  A. Tuomola Ky
Kojonkirkkotie 35, 30100 FORSSA,
p. (03) 4350 335, p. 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:
T:mi Automaatio S. Jaakkola
Koijärventie 454, 31130 KOIJÄRVI,
p. (03) 435 2696, p. 040–558 0356
Automaatiojärjestelmien suunnittelu, ohjelmointi, käyntiinotot, 
koulutus ja konsultointi sekä ohjauskeskusten valmistus,
sähköasennustyöt ja komponenttimyynti.

Studio Antell Ky
Matkuntie 660, 31110 MATKU, p. (03) 435 1431
Elintarvikelaatikot, pizzarasiat.

Programmes KK & Co
Matkuntie 398, 31110 MATKU, Kirsti Koivula,
p. (03) 435 1579 tai 050–511 0573, Fax. (03) 435 1572
kirsti@programmes.net, www.virikekirjat.fi
Virikemateriaalin tuottaminen, kustannustoiminta, kopiointi-
palvelu, logojen ja esitteiden suunnittelu ja toteutus.

Elektroniikka:
Forssan Taksitarvike- ja Elektroniikkakorjaus
Hoppula Jari, Säiliöntie 61, 30100 FORSSA
p. 0400–537 206, jari.hoppula@surffi.net  Autopuhelin-,
elektroniikka-, radio- ja taksamittarihuoltoa, kodinkonekorjauksia.

Hevosajelua:
Romppainen Kaija
Kuuselantie, 30100 FORSSA, p. 040–527 5121
Hevosajelua tilauksesta.

Hevoshierontaa:
Vähä-Pietilä Sanna
Koijärventie 363, 31130 KOIJÄRVI, p. 040–777 4840
sanvahp@hot.mail.com  Hieronta, mobilisointi, tenssihoito.

Hevoskoulutusta:
Mia Kytölä
p. 050–385 1797
www.miakytola.nettisivu.org

Hevosratsastusta:
Niina Okkonen
Menostentie 597, 31110 MATKU, p. 050–338 6867
Talutusratsastusta ja hevosenlantaa.

Pillikistön talli
karsina- ja pihattopaikkoja, ratsastustunteja, ongelmahevosten 
koulutusta. Tiedustelut numerosta 050–385 1797

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

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

Hieronta- ja hyvinvointipalvelut:
Eilan Hierontapalvelu
Eila Nurmi, Haaranojantie 710, 32250 KOJONKULMA
p. 040–861 0552. Hierontaa suoraan kotiin ja hier.pöytä mukana.

Harrin Hierontapiste
Harri Tuomarmäki, Vanhatie 163, 31600 JOKIOINEN,
p. 050–918 0515, sekä Koijärventie 82, 31130 KOIJÄRVI

Mattila Sanna
Vastaanotto: Linja-autoasema II kerros, 30100 FORSSA
p. 0400–653 507

Marttila Jere
Vastaanotto: Puistolinna B 15, p. 040–826 9510
Koulutettu ja laillistettu hieroja, myös kotikäynnit

Tmi PihkaRuusu
Pirita Koskenoja, Siparintie 119, 30100 Forssa, p. 050–357 1218 
Avoinna vain sopimuksesta. Koulutettu hieroja.

Hitsaustyöt:
Lana Matti
Siparintie, 30100 FORSSA, p. 0400–454 917
mlana@sci.fi
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Hunajaa:
Kurikka Ilkka
Koijärventie 3, 31130 KOIJÄRVI, p. (03) 435 2657

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

Mattila Matti
Ilvesojantie 91, 31130 KOIJÄRVI, p. (03) 4352 628

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

Kaivinkoneurakointia:
Närvänen Hannu
Rantatie, 31110 MATKU, p. (03) 435 1425, p. 0400–114 550
Maankaivuu.

Romu Pasi
Vuolluntie 354, 31110 MATKU,
p. (03) 4351 408, p. 0400–476 945
Kaivinkoneurakoitsija, leikkuupuinti.

Ruohonen Kalevi
Nikkasentie 20, 31110 MATKU,
p. (03) 4351 520, p. 0400–994 950
Traktoriurakointia, metsän hakkuuta, lumityöt, puutavaran siirto

Ruusi Simo
Kukkopillintie, 30100 FORSSA,
p. (03) 4350 316, p. 050–5229 316
Kaivinkoneurakoitsija

Kauppiaat:
Seppo Heinonen Ky
Raitoontie 490, 31110 MATKU
p. (03) 435 3857, Elintarvike ja rauta.
Avoinna ma–pe klo 9–17, la 9–14, (talviaik. ke ja la suljettu)

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

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

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

Eeron kukat
Eero Heikkilä, Raitoontie 680, 31110 MATKU p. 045–235 3798
Kesäkukat ym.

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

Kirpputorit:
Kirppis Kaikkea Kivaa
Antell Tuula, Matkuntie 660, 31110 MATKU
Avoinna TO, PE, LA, SU klo 11 – 17,  juhlapyhinä suljettu.
Muina aikoina sopimuksen mukaan. p. 041– 7761 405.
Pahoittelut, toimituksen virhe, edellisessä lehdessä oli väärä puhelinnumero!

Retroa ym. pikkurahalla!

Kirpputori / osto- ja myyntiliike
Sami Pietilä, Koijärventie 254, 31130 KOIJÄRVI, p.044–998 4015
Avoinna LA ja SU klo 10–15 tai sopimuksen mukaan.
Aarteita menneiltä vuosilta, työkalut, huonekalut ym.

Kirvesmies- ja remonttitöitä:
Aaltonen Jyrki
Hakalantie 19, 31110 MATKU, p. (03) 435 1624, p. 0400–121 231

Kankaanpää Harri
Väräläntie 116, 31110 MATKU,
p. (03) 435 1548, p. 040–516 3487

Kuusisto Risto
Härkämäentie , 31110 MATKU,
p. (03) 435 1609, p. 0400–930 129

Leino Harri
Ilvesojantie 71, 31130 KOIJÄRVI, p. 044–530 0368
Rakennusalan työt, piippujen korjaukset.

Matku Kuus Oy
Rosenström Juha, Väräläntie, 31110 MATKU,
p. 0400–484 146
Ostaa ja myy
kuormalavoja, rakentaa ulkovarastoja ja leikkimökkejä.

Tmi Ville Saari
Kottikuja 4, 30420 FORSSA, p. 044–574 8709

Rakennuskimi
Toivonen Kimmo, Metsäkalliontie 4 B 12, 30100 Forssa,
p. 040–545 8627
Uudisrakennus / saneeraus.

Säteri Heikki
Vuolluntie 231, 31110 MATKU,
p. (03) 435 0282, p. 040–592 0650

SS Teracon Oy
Aaltonen Timo, Raitoon suotie 47, 31110 MATKU
p. (03) 435 3860, p. 050–552 5226.
Saneeraus ja uudisrakentaminen.

Tmi Rakennustyö Torkkel
Torkkel Juha, Tampereentie 998, 30100 FORSSA,
p. (03) 435 0355, p. 0400–606 913, juha.torkkel@surffi.net. 
Saneeraukset, uudisrakentaminen, laatoitukset.
Maansiirto, Bobcat-urakointi, pientelakaivinkone.
Henkilönostin työskentelykorkeus 18 m.
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T:mi Jukka Vuorentausta
Valtaimenkuja 17, 30100 FORSSA, p. 0500–901 970
jukka.vuorentausta@pp.surffi.net
Huoneistoremontit, kaluste-, parketti- ja laminaattiasennukset.

Konetöitä:
Timo ja Kalle Heikkilä
Ilvesoja, 31130 KOIJÄRVI p. 040–580 3643, 040–773 0224
Suorakylvö, kasvinsuojelu, maansiirto ym.

Kotikutsuja:
Tmi Tainuska
Taina Välimaa, Peräjoentie 37, 30100 FORSSA, p. 044–290 6233 
taina.valimaa@hotmail.com   www.avonkosmetiikka.net
Kynttilä-, sisustus-, kosmetiikka-, koru-, yms. naistenkutsuja.

Kotisairaanhoitopalvelut:
Kotisairaanhoitopalvelu Sairaan Hyvä
Tuulikki Lehtinen, p. (03) 435 0234, p. 040–779 2234
Sairaanhoitoa ja kotipalveluja Forssan seudulla.

Kuljetuksia:
Matti Mikkola
Mikkolantie 133, 31110 MATKU, p. 0400–843 020
Urakointia, monialakuljetus, autoilu.

Puu-Tee Ky
Toivonen Jari, Mutkatie 2, 31110 MATKU,
p. (03) 435 1557, p. 0500–707 478.
Kappaletavarat, muutot ym. lisäksi
kertakäyttölavoja ja varastotilojen vuokrausta.

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

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

Liikuntapalvelut:
Skogberg Ulla
Lehtotie 16, 31110 MATKU, p. 045–207 3108, tantsulla@gmail.com
Tanssi- ja liiketerapia, terapeuttisen tanssin ja liikkeen -ryhmät, 
luova liikunta, rivitanssi, liikunnanohjaus (jumpat + kuntotanssi), 
painonhallinnan (PPP) ohjaus yksilöille ja ryhmille, TYKY-kurssit 
sekä zumban ohjaus.

Louhintaa:
Erkki Tuomola Oy
Koijoentie 59, 30100 FORSSA,
p. 040–580 3689

Maanrakennus- ja kaivuutöitä:
TK-LAATURAKENNUS
Timo Kankaanpää
Kuumantie 868, 31110 MATKU, p. 040–705 7285
Pienkaivuut 3-tonnisella minikaivinkoneella.

Mikko Talonen
Suonpääntie 123, 31170 SAVIJOKI, p. 040–7275 608
mikko.talonen@mbnet.fi  Maanrakennus- ja maansiirtotyöt.
Lumiurakointi. Traktorityöt ja puutavaran kuljetus.

Monitoimityö Petri Häggman
Menostentie 37, 31110 MATKU, p. 045–120 7772
petrihaggman@msn.com    www.ph.auttaa.fi
Kaivinkone 2900kg, Avant-pienkuormaaja, kantojyrsintä,
kaapelikaivannot, klapien tekoa, elektroniikan asennus

Maansiirto:
Tapani Niittymäki
Mikkolankankaantie 40, 31700 URJALA  AS.
p. (03) 435 2764, p. 0400–879 659
Maansiirto liikennetraktorilla. Soraa ja mursketta. Lumiurakointia.

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

Timo Suontaka
Matkuntie 591, 31110 MATKU, p. 050–531 7104
timo.suontaka@surffi.net

Maatalousurakointia:
Kalle ja Anni Korvenoja
Korvenojantie 29, 31130 KOIJÄRVI,
Kalle  050–331 2167, Anni  040–747 6602
Suorakylvöä, kasvinsuojeluruiskutusta,
typpianalyysit maanäytteistä, rahtipuinti.

Maatilakorjaamo:
Maatilakorjaamo Aimo Kuosmanen
Urjalantie 293, 31170 SAVIJOKI, p. 040–548 4118
Autojen korjausta, kaivuutöitä, muita rahtitöitä,
kaivinkone, metsäperäkärry + energiakoura

Mansikoita:
Männikkö Riitta ja Risto
Juutilantie 61, 31170 SAVIJOKI, p. (03) 435 1856
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Marjoja ja taimia:
Jari Säteri
Suokulmantie 116, 31110 MATKU, p. 0400–872 503
Mustaherukoita, itse poimien tai tilauksesta poimittuna.

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

Metallityöt:
Matkun Teräsrakenteet Oy
Matkuntie 607, 31110 MATKU, p. 0500–617 664,
fax. (03) 435 1655,   matkun.terasrakenteet@surffi.net
Teräsrakentaminen.

Jokisen Paja Ky
Polvitie 8, 31110 MATKU, p. (03) 435 1445,
p. 050–586 7845, fax (03) 435 1495
Pienmetallituotteitten valmistus ja alihankintatyöt.

Konepaja Velj. Hiukkamäki
Hiukkamäki Timo, Suonpääntie 672, 31700 URJALA,
p. (03) 546 2463, p. 040–544 9708, fax. (03) 546 2407
HAKOMEC-levytyökoneet.

Metsäkoneita:
Koijärven Kone- ja metsätyö Oy
Juhala Heikki ja Eerola Mikko
H.J. 0400–545 990, M.E. 040–756 3055
Koneellinen hakkuun ja puutavaran kuljetus,
kaivuu ja maansiirtotyöt.

Muuraus- ja laatoitustyöt:
Vähä-Pietilä Timo
Pukkilantie 179, 31130 KOIJÄRVI,
p. (03) 435 2767, p. 0400–473 489

Mökkitalkkarointia:
Monitoimityö Petri Häggman
Menostentie 37, 31110 MATKU, p. 045–120 7772
petrihaggman@msn.com    www.ph.auttaa.fi
Kiinteistöjenhoitotyöt, nurmikonleikkuut, tarkistuskäynnit,
lumenpoistot katoilta, klapien tekoa, elektroniikan asennus

Ompelukoneita:
HH-Machine Oy
Heino Hietala, Koijoentie 217, 30100 FORSSA
p. (03) 433 4446, p. 0400–873 547
Teollisuusompelukoneita, myös kodin ompelukoneita ja huoltoa

Parturi–Kampaamot:
Parturi-Kampaamo 
Tuija Dankov (Nummelin),
Haukamontie 105, 31110 MATKU, p. 040–554 1385

Polttopuut:
Kullanen Raimo
Saviniemi p. 040–352 6661, Turku p. (02) 248 2582

Heikkilä Timo
Ilvesoja, 31130 KOIJÄRVI, p. 040–580 3643

Laihonen Markku
Konttilantie 155, 31170 Savijoki,
p. 050–307 3752   markku.laihonen@reppu.net
Polttopuita halkoina/klapeina. Fasaaneja istutuksiin,
metsästykseen, paisteiksi ym. Myös munia ja poikasia.
Pienet kaivuu-/kuormaustyöt yhdistelmäkaivurilla.

Mattila Henri
Suonpääntie 51, 31170 SAVIJOKI, p. 040–740 9242
henri.mattila@uta.fi
Koivuklapeja.

Puunkaatoa:
Pihapuupalvelu
Jussi Korsi, Tourosenkulmantie 43, 30100 FORSSA
p. 0400–867 685

Puusepäntöitä:
Kaukjärven Puutuote Oy
Rämö Jorma, Kaukjärventie, 30100 FORSSA,
p. (03) 435 1350 tai (koti) (03) 435 0274

T:mi Puutyö Saari
Saari Heimo,
Harjukankaantie 107, 31170 SAVIJOKI, p. (03) 546 2413

Puutavaran myynti ja höyläys:
Heikkilä Timo
Ilvesoja, 31130 KOIJÄRVI, p. 040–580 3643
Puutavaramökit, huusit, yms.

Ilpo Talonen
Suonpääntie 123, 31170 SAVIJOKI,
p. (03) 435 1842, p. 0400–87 4328

Raivaus- ja hakkuupalvelu:
T:mi H. Jaakkola 
Peräläntie 201, 31130 KOIJÄRVI, p. 0400–759 424

Rakennussuunnittelu, -valvonta:
Kurikka Esa, rkm
Lunttilantie 27, 30100 FORSSA, p. 050–407 1053

Tähtinen Heikki, rkm
Rekirikontie 85, 31130 KOIJÄRVI,
p. (03) 435 2771, p. 0400–740 602
heikki.tahtinen@surffi.net
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Ravintolat ja ruokapalvelut:
Finlandia Sahti
Suokulmantie 237, 31110 Matku
Sahtimyymälä ja -terassi on avoinna aina omistajien
paikalla ollessa viimeistä kesää Matkussa ja
yritys muuttaa 1.9. Sastamalaan!
Juhannusaattona terassi avoinna. Tervetuloa!
Petteri Lähdeniemi p. 040–557 7188
Palomäentie 330, 38510 Sastamala
Matkailuvaunualue (jää edelleen)

Kahvila-Ravintola Rekka-Terminaali
Viksbergintie 3, 30300 FORSSA, p. (03) 4223 698
Om. Sivonen Marjatta, Matkuntie 600, 31110 MATKU

Kreivilän Kurssikeskus Oy
Kreiviläntie 219, 31110 MATKU, p. (03) 435 1414
Mahdollisuus kasvisruokailuun (varauksen mukaan) ja
majoittumiseen sekä veneilyyn. Avoinna vain kesäaikaan.

Peräjoen Kylätoimikunta ry
Irma Tokko, Säilöntie 64, 30100 FORSSA,
p. 050–570 7468
Peräjoen kylätalon tilavaraukset.

Rakennus-, remontti-
ja romukierrätystä:
J. Syrjänen Oy
Kiimassuontie 89, 30420 FORSSA,
p. 0400–480 747, 0400–484 067
www.jsyrjanen.fi   Romu- ja jätekierrätyskeskus.

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

Lehtinen Yrjö
Pukkilantie 60, 31110 MATKU, p. (03) 435 2602

Mattila Matti
Ilvesojantie 91, 31130 KOIJÄRVI, p. (03) 435 2628
Myös betonityöt, lattiavalut.

Saha- ja kuitupuiden telaukset:
Tuusa Lasse
Rekirikontie 343, 31130 KOIJÄRVI,
p. (03) 435 2660, p. 0400–477 912

Soraa:
Kuljetus Nukari Ay
Paasikankaantie 267, 31130 KOIJÄRVI,
p. (03) 435 2643, p. 0400–690 935

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

Suorakylvöpalvelua:
Mäkelä Severi
Vuolluntie 324, 31110 MATKU, p. 044–517 1891
Suorakylvöpalvelua Great plains-koneella.

Sähköasennusta:
Sähköasennus JP Mattila
Mansikkalantie 36, 31110 MATKU, p. 0400–757 237,
jp.mattila@surffi.net
Sähköasennukset, sähkötarvikemyynti, sähkösuunnittelu.

Taksit ja tilausajot:
Taksiliikenne Kari Hiisilä
Matkuntie 663, 31110 MATKU,
p. (03) 435 1507, p. 0500–203 899

Taksi- ja Tilausliikenne Heikki Jalava
Pukkilantie 200, 31130 KOIJÄRVI, p. 044–525 1530
www.tilausliikennejalava.fi 

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

Bussiliikenne Koivisto
Mika Koivisto, p. 050–9184746   www.koivistobuses.fi

Liikenne Rajala
Mika Rajala, p. 040–553 2171,   www.liikennerajala.fi

Teollisuuden asennus ja huolto:
MAT-Service Oy
Mattila Jouni, Menostentie 190, 31110 MATKU
p. (03) 345 1416, p. 040–760 0255

Tien kunnossapitotyöt:
Heikkilä Jyrki
Alenintie 15, 31130 KOIJÄRVI, p. 040–724 8200
Lanaukset, höyläykset ja auraukset,
vesakonleikkuuta, liukassoratukset

Jari Hoppula
Säilöntie 61, 30100 FORSSA, p. 0400–537 206
Tienvarsiruohon leikkausta ja vesakointia. Puidenkaatoa, katkon-
taa, harvennushakkuuta, hakkeentekoa.

Tilitoimistoja:
AGRO-tilit Oy
Koulukatu 13, 30100 FORSSA, p. 4141 766, Koivula Jyrki
Mikkolantie 57, 31110 MATKU, p. 050–595 0662.
Maatalouden asiantuntijapalvelut.
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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.

Valaisimia:
Humaliston Sähkö
Manhattan
Pitkämäenkatu 4, 20250 TURKU, p. (02) 337 661, www.sahko.fi

Verhoomoja / entisöintiä /
kynäruiskumaalauksia:
Sattumankauppa ja Entisöinti
Mervi Nieminen, Tampereentie 591, FORSSA
p. 044–528 7119, mervi.nieminen@surffi.net
Huonekalujen entisöinti ja verhoilu, mööpelimyyntiä ym.
www.sattumankauppajaentisointi.fi

Verhoiluliike Wiik Oy
Wiikintie 56, 31110 MATKU,
p. (03) 435 0304, p. 0400–326 025, wiik@verhoomowiik.fi

Vihanneksia ja juureksia:
Erander Eino
Keinulantie 8, 31110 MATKU, p. (03) 435 3847, p. 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
Koivula Mikko, Raiviontie 13, 31110 MATKU, p. 040–553 8473 
Perunoita: multaisina, pestyinä, kuorittuina, kuutioina,
viipaleina ja suikaleina. Myös kuoritut porkkanat.

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

Viljanen Riikka ja Heikki 
Suokulmantie 150, 31110 MATKU,
p. (03) 435 1444, p. 050–517 4487 tai 050–342 7737.
Peruna ja avomaan vihanneksia.

Vinncarrots 
Vinnikainen Irmeli, Urjalantie 293, 31170 SAVIJOKI
p. (03) 435 1845, p. 040–544 4110
Vihannesten koti- ja tukkumyynti.

Vinnikainen Elina ja Matti
31170 SAVIJOKI, p. (03) 435 1809, p. 0500–735 181
Vihannesten ja juuresten koti- ja tukkumyynti.

Äänentoistoa ja
valaistuspalvelua:
Musiikki- ja äänentoistopalvelu Tähtisoundi
Jari Säteri, Suokulmantie 116, 31110 MATKU,
p. 0400–872 503, tahtisoundi@luukku.com
Tanssiorkesteri Tähtisadetta voit tilata järjestämiisi tilaisuuksiin.

YRITYSPÖRSSILLÄ 
palvellaan alueen 

asukkaita
ja samalla tehdään tunnetuksi maaseudun 

elinkeinoja. Siihen on kelpuutettu ne,
joilla on yritys, jotka asuvat, joilla on 
loma-asunto, maata tai jotka muulla

tavalla vaikuttavat alueella.

Mikäli yrityspörssissä
on vääriä tietoja tai

jos siitä puuttuu tietosi,
ota heti yhteys

KAKry:n hallituksen jäseniin.

Seuraava Kylähullu-lehti 
ilmestynee

2. kesäkuuta 2012.

yrityspörssi on ilMainen,
muualle lehteen myydään mainostilaa seuraavasti:

aukeama 400 mm x 271 mm 350 €

koko sivu 1/1 185 mm x 271 mm 210 €

puoli sivua 1/2 185 mm x 135 mm 122 €

Neljäsosa 1/4 92 mm x 135 mm 70 €

Kahdeksasosa 1/8 92 mm x 67 mm 48 €

Kuudestoistaosa 1/16 67 mm x 46 mm 30 €



��– Kylähullu nro 16 –

PARITON VIIKKO

TIISTAI
14.20-14.50  Kojon kauppa
15.05-15.25  Kokkojärventie 113
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 Lempää, ent. koulu

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 361 
16.10-16.30 Raitoon kauppa 
16.40-17.00 Pihamaantie, th. 
17.10-17.50 Matkun kylätalo
18.00-18.15 Hirvikoskentie, th. 

PERJANTAI
 09.15-10.30 Matkun koulu
10.45-12.00 Kojon koulu

Koijärven Alueen Kylät ry:n tilinumero on
Koijärven Osuuspankki 502550-21367.
Kylähullu-lehden tulevaisuuden takaamiseksi ja toiminnan
tukemiseksi lahjoituksia otetaan mielellään vastaan!

Toimitus: Koijärven Alueen Kylät ry. / Kirsti Koivula

Kansi, taitto ja ulkoasu: Kalle Koivula

Piirroskuvat: Elina Kutila, Eila Ketonen, Raila Nikkonen

Painopaikka: Tammerprint Oy

Rahoitus: Koijärven Alueen Kylät ry.

Painosmäärä: 1500 kpl

Jakelu: Lehti jaetaan ilmaiseksi jokaiseen Pohjois-Forssan talouteen 4.6.2011

Lisäkappaleita voi ostaa 3 euron hintaan:
 Heinosen ja Pietilän kaupoista,

Matkun kirppikseltä, Vinnikaisen kesätorilta sekä
Forssassa Varmiolan kahvila-konditoriasta Kartanonkatu 20
ja linja-autoasemalta parturin vierestä Cafe-Konditoriasta.

Kirjastoauton
aikataulu

Kirjastoauto ei liikennöi arkipyhinä. Aaattopäivinä aikatauluista sekä aikataulujen
muutoksista ilmoitetaan erikseen. Kouluilla käydään kouluvuoden aikana.

Kirjastoauton puh. 050–564 0034



TAPAHTUM AK ALEN TERI  2011
K E SÄKU U:
•  Ma 6.6 klo 9 – 12 Kesäkerho lapsille alkaa Matkun seurakuntakodissa
•  Ma 6.6 klo 18 – 20 Pelikerho lapsille alkaa Kojon koulun pihassa 
•  Ti 7.6 klo 9 – 12 Kesäkerho lapsille alkaa Kojon srk-talon Kerttulassa
•  Ti 7.6 klo 18 – 20 Pelikerho lapsille alkaa Matkun kylätalon pihassa
•  Ti 7.6 klo 18.00 Lentopalloa nuorille ja aikuisille alkaa Matkun urheilukentällä
•  Ke 8.6 klo 18 – 19.30 Jalkapalloa pojille ja tytöille alkaa Matkun urheilukentällä 
•  Pe 10.6 klo 16 – 19 Kesätori /kyläpappi Vinnikaisen hallissa, kahviossa KAKRY
•  Su 12.6 klo 10.00 Koijärven kirkossa kojolaisten kirkkopyhä ja kirkkokahvit srk-talossa
•  Pe 17.6 klo 16 – 19 Kesätori Vinnikaisen hallissa, kahviossa Matkun maa- ja kotit.naiset
•  Pe 17.6 klo 18.00 Valijärvellä talkoosauna matkulaisille, järj. Matkun kyläyhdistys
•  La 18.6 klo 15.00 lähtö Suvi-illan rullaluistelumaratonille Forssasta Tampereentielle
•  Su 19.6 klo 15.00 Pihaseurat Marjatta ja Esko Iso-Pietilässä, Korvenojantie 3
•  To 23.6 klo 16 – 19 Kesätori Vinnikaisen hallissa, kahviossa MLL Koijärven yhdistys
•  Pe 24.6 klo 12 – su 26.6 klo 12 Kaikkien kylien väelle juhannus Valijärvellä omin eväin
•  Su 26.6 klo 12.00 Juhannusjumalanpalvelus Matkun Rukoushuoneessa ja kirkkokahvit
•  To 30.6 klo 17.00 alkaen Vuollun - Peräjoen saunailta Valijärvellä

HEINÄKU U:
•  Pe 1.7 klo 16 – 19 Kesätori / kesäasukastreffit Vinnikaisen hallissa, kahviossa Kojon Ns
•  Pe 1.7 klo 19.00 Kohti Kestävän Kehityksen Kyliä –Valijärvi-ilta kaikille, järj. KAKRY 
•  La 2.7 klo 10.00 Huutokauppa Matkun kylätalolla, kirpputori, kahvila järj. Matkun k.yhd.
•  La 2.7 klo 20.00 Latotanssit Peräjoella Siparin tilalla, Siparintie 29, järj. Vuoltu-Peräjoki
•  Ma 4.7 klo 11.00 Uimakoulu Matkunjärvellä alkaa, järj. MLL Koijärven yhdistys
•  Ke 6.7 Kävelyretki Koijärvelle klo 17. lähtö autoilla Koijärven kirkon kohdan P-paikalta
•  Pe 8.7 klo 16 – 19 Kesätori Vinnikaisen hallissa, kahviossa Saviniemen maatalousnaiset
•  La 9.7 klo 20.00 Latotanssit Arvo Vähä-Pietilän ladossa, Peräläntie 12, järj. Kojon Ns
•  Su 10.7 klo 15.00 ‘Kirkonmäki soi’ Koijärven kirkolla, järj. Forssan seurakunta 
•  Pe 15.7 klo 16 – 19 Kesätori Vinnikaisen hallissa, kahviossa Vuollun kylätoimikunta 
•  La 16.7 klo 20.00 Lavatanssit Raitoon Vilpolassa, Töyrääntie, järj. Tähtisoundi 
•  Pe 22.7 klo 16 – 19 Kesätori /kisa Vinnikaisen hallissa, kahviossa Kojon kyläyhdistys
•  Pe 22.7 Eläkeläisten teatteriretki laulunäytelmään Karkausvuodet klo 19 alk. näytökseen
•  Su 24.7 klo 15.00 Pihaseurat Hannele Suvilammella, Saviniemen koulutie 90
•  Pe 29.7 klo 16 – 19 Kesätori / Kalervo mus. Vinnikaisen hallissa, kahviossa SPR Koijärvi 
•  La 30.7 klo 10.00 MM-mestaruus lentopalloturnaus ja heittokisa Matkun urheilukentällä
•  La 30. 7 klo 12 – su 31.7 klo 20 Valijärven huvila Matkun talkoolaisille ja kyläläisille

ELOKU U:
•  Ti 2.8 klo 18.00 Valijärven lauluilta, Erkki Liikanen ja Jorma Hakala, j. Kojon kyläyhd.
•  To 4.8 klo 18.30 Matkun maamiesseuran + maa- ja kotital.naisten saunailta Valijärvellä
•  La – Su 6. – 7.8 1600-luvun pitopöytä Hakkapeliittatapahtumassa, j. Kojon Ns
•  Su 7.8 klo 15.00 Iltapäivän musiikkihetki Matkun Rukoushuoneessa, järj. Forssan srk
•  Ke 10.8 klo 18 – 21 MLL:n Valijärvi-ilta, tarj. kahvi, mehu, pulla, tuo grillimakkarasi!
•  La 13.8 klo 20.00 Kuutamotanssit Arvo Vähä-Pietilän ladossa, Peräläntie 12, j. Kojon Ns
•  Su 14.8 klo 15.00 Pihaseurat Koivusaaressa, Valijärventie 93 
•  Su 21.8 klo 18 Valijärvi-ilta, j. Kojon Ns
•  To 25.8 klo 15 Lähiruokaviesti tulee Vinnikaisen porkkanahallille – tule sinäkin!

M ARR A SKU U:
•  Su 6.11 klo 10.00 Jumalanpalvelus Matkun Rukoushuoneessa 
•  Su 6.11 klo 11 – 13 Syyslounas Matkun seurakuntakodissa


