
KOIJÄRVEN ALUEEN KYLIEN
TIEDOTE nro 1 /201 3 (26.1 .201 3)

MAANANTAINURKKAUS
Maanantaisin klo 1 4-1 6 Koijärvitalossa. Lehtiä, kes-
kusteluseuraa, kahvia, teetä, leivonnaisia. Hinta 3€.
Tuo naapurisikin. Tervetuloa!

Järj. Kojon nuorisoseura ry

Kojon kyläyhdistys ry:n VUOSIKOKOUS ke 6.2.
klo 1 8.30 Koijärvitalossa. Tilaisuuden alussa sivistys-
toimenjohtaja Jarmo Pynnösen alustus ajankohtaisis-
ta kouluasioista. Kahvitarjoi lu.
Hall itus kokoontuu klo 1 8.
TERVETULOA!

SEURAKUNNAN TAPAHTUMIA

Su 3.2. klo 1 8.30 Sanan ja sävelen ilta kirkossa.
Anne Koivula, Riitta salo, Inkeri Harju, Esa Lahti.
Kolehti Yhteisvastuul le.

Su 1 0.2. klo 1 2-1 4 Matkun Yhteisvastuutapahtuma
Suokulman Pikku-Kunnari l la. Ohjelmassa mäen-
laskua, MLL:n hiihtokisat, puffetti ja makkaranpais-
toa.

Su 1 7.2. klo 11 .30-1 4 Perinteinen talvitapahtuma
Yhteisvastuun hyväksi Kojon seurakuntatalol la.
Luvassa mm. hernekeittoa, pannukakkua, kahvia,
Kalervo ja Sakari laulattaa, kyl ien välinen kisa, ar-
vontaa, bingoa.
Päivä aloitetaan yhteisel lä messulla Koijärven kir-
kossa klo 1 0.

Matkun Ikänuoret kokoontuvat Matkun srk-kodis-
sa joka toinen ti pari l l isi l la vi ikoi l la klo 1 2.00 alkaen.
Lounas aluksi.

Kojon Kaikenikäiset kokoontuvat Kojon srk-talol la
joka toinen ke pari l l isi l la vi ikoi l la klo 1 2.30. Lounas
aluksi.

Diakoniatyö perustaa Koijärven alueelle (mukaan
lukien Matku) oman Ystävä-ringin. Yhteisiä koulu-
tusi ltapäiviä järjestetään kolme: to 7.2. , to 21 .2. ja
to 7.3. klo 1 3-1 5 Kojon seurakuntatalol la.

Tervetuloa mukaan!

KUUTAMORETKI
Pe 22.2. klo 1 9 kuutamoretki Aatun laavul le. Sään
sall imissa puitteissa suksin tai kävellen. Yhteisko-
koontuminen Rekirikontie Viholainen.
Tervetuloa retkitunnelmaan laavunuotiol la!

Järj. Kojon kyläyhdistys ry

Olen lopettanyt työni seurakunnassa ja si irtynyt
muihin tehtäviin.
Kiitos, kun olen saanut tutustua kauttanne Koijär-
ven alueen ihaniin ihmisi in ja kyl i in.

Terveisin Anneli Tuovila
PÄÄSIÄISMYYJÄISET

Palmusunnuntaina 24.3. klo 1 4.00 järjestetään
pääsiäisaiheiset myyjäiset Koijärvitalol la.

Järj. Kojon nuorisoseura ry
KOHTAAMISPAIKKA LAPSIPERHEILLE

Keskivi ikkoisin klo 9.30-11 .00 Koijärven seurakun-
tatalossa mukava kohtaamispaikka äideil le, isi l le,
isovanhemmil le tai hoitaj i l le lapsiensa kanssa.

Ei tarvitse i lmoittautua, mutta ota reppuusi eväät ja
avoin miel i . Ihan pienen vauvan kanssakin voi tul la
mukaan.

Lastenohjaajat Anniina ja Hannele toivottavat ter-
vetul leeksi!

Järj. Forssan seurakunta

KALERVON KARAOKE
Joka toinen sunnuntai klo 1 5.00 - 1 7.00
Matkun kylätalossa su 20.1 , su 3.2, su 1 7.2, su 3.3,
su 1 7.3, su 31 .3, su 1 4.4 ja su 28.4. Kahviraha 4€/hlö.

VALIJÄRVIKESKUKSEN TIEDOTUKSIA

VALIJÄRVITOIMIKUNNAN KOKOUS on to 31 .1 .
klo 1 8.00 Koijärvitalon yläkerrassa. Tervetuloa kaikki
Vali järven asioista kiinnostuneet!

VALIJÄRVEN VARAUKSET
Ensi kesän varaukset: yhdistykset 1 8.2. klo 9 alkaen.
Yksityiset: ma 4.3. klo 9 alkaen. Varaukset tehdään
Pieti län kaupan Tarjan kautta, puh. 03 435 261 2.

VALIJÄRVIKESKUKSEN TALKOOSIIVOUS
to 2.5. klo 1 0 alkaen. Toivotaan runsasta osanottoa.
Talkoolaisi l le soppaa ja kahvia.

KALERVON LAULUILLAT VALIJÄRVELLÄ
To 23.5. klo 1 8, to 20.6. klo 1 8, to 25.7. klo 1 8 ja to
22.8. klo 1 8. Tervetuloa laulamaan ja saunomaan!
Arvonta, kahvi ja makkara maksull isia.

ENNAKKOILMOITUKSENA:
Kesätanssit järjestämme la 1 3.7. Varaa aika kalente-
ri isi .

Järj. Kojon nuorisoseura ry



SEURAAVA TIEDOTE
Tiedote jaetaan lauantaina 1 6.3. ja si ihen kaikki
i lmoitukset pyydetään viimeistään lauantaina 9.3.
klo 1 5.00 mennessä osoitteeseen
kakry@koijarvenalueenkylat.fi tai 040 1 92 4770 /Anne.

ILOINEN LIIKUNTA
Tiistaisin klo 1 8.00-1 9.00 Koijärvitalol la. Jumppa-
matto mukaan. Hinta 4€/kerta. Sopii kaikenikäisi l le
naisi l le ja miehil le. Tervetuloa joukolla mukaan!

Järj. Kojon nuorisoseura ry

KOIJÄRVITALON TILOJEN VUOKRAAMINEN

Koijärvitaloa voi vuokrata perhejuhl i in, kokouksiin ja
monenlaisi in ti laisuuksiin.

Koijärvitalossa on ti lava kaunis juhlasal i , näyttämö, ny-
kyaikainen keittiö, hyvä tarjoi luti la sekä yläkerrassa
kaksi kokoushuonetta. Talossa on ti lat n. 1 60 hengelle
ja yläkerran kokoushuoneisi in mahtuu 20 – 30 henki-
löä.

Tiedustelut: Kaija Pajulampi, puh. 040 759 8047

PAINONHALLINTA-RYHMÄ
Painonhall intaryhmä ti istaisin Matkun kylätalol la
klo 1 9.30. Tukea ja vinkkejä pysyvään painonhal-
l intaan. Tilaisuus on maksuton.

Järj. Matkun kyläyhdistys ry

TIEDOTTEET voi lukea myös Koijärven alueen kylät
ry:n nettisivui l la osoitteessa www.koijarvenalueenky-
lat. fi . Tapahtumatiedot ovat sivui l la myös sähköisessä
tapahtumakalenterissa.

MATKUN KYLÄTALOSSA
Kyläkekkerit
Joka maanantaina klo 1 4.00 - 1 7.00 kaiki l le kyläläisi l le
ikään katsomatta.

Säpinäkerho
7 - 11 -vuotiai l le (ikäraja ohjeel l inen) keskivi ikkoisin
klo 1 5.00 - 1 7.00

Nuorten ilta
11 -1 7 -vuotiai l le nuori l le perjantaisin klo 1 8.00 - 20.00

Järj. Matkun kyläyhdistys ry

MLL:N TAPAHTUMIA
Torstaisin klo 1 8-1 9 l i ikuntakerho 3-6 -vuotiai l le
lapsil le Koijärvi-talol la. Ohjaajina Tia Rukko ja
Tiina Koskinen. Hinta kevätkaudelta 25 €/MLL:n
jäsen, 35 €/ei jäsen. Tervetuloa mukaan!

Su 1 0.2. Nappulahiihdot tuttuun tapaan yhteisvas-
tuutapahtuman yhteydessä Pikku-Kunnari l la. Sar-
jat 2006 syntyneil le ja sitä nuoremmil le. Ota
mukaan myös mäenlaskuvälineet! Kahvio yhteis-
vastuun hyväksi.

Tulossa: Su 7.4. MLL:n perinteikäs muotinäytös
Koijärvi-talol la, seuraa ilmoittelua!

PÖYTÄTANSSIT
La 1 6.2. klo 1 9.30 Koijärvitalol la Ystävänpäivän
jälkeiset pöytätanssit. Lippu 1 5€ sisältää iltapa-
lan, ruokajuoman ja kahvin + ystävänpäiväleivok-
sen. Tanssia Kari Raiskion tahdittamana.
Lippuja saatavana:
Kaijalta 040 759 8042, Ansalta 040 748 9748
Liisalta 050 322 9935, Paulalta 040 524 3647
Pieti län kaupalta

Järj. Kojon nuorisoseura ry

NAISTEN JUMPPA
Tiistaisin klo 1 8.30 - 1 9.1 5 Matkun kylätalol la.
Ohjaajana Minna Alaspää. Hinta 6€/kerta.

Järj. Matkun kyläyhdistys ry

KUNTO-RIVITANSSIKURSSI
Vielä mahtuu ja voi tul la mukaan!
Maanantaisin klo 1 8.00 Matkun koulun l i ikuntasa-
l issa. Kevään viimeinen kerta 25.3. Kurssin hinta
72€/hlö. Ul la Skogberg, puh. 045 207 31 08 tai
tantsul la@ gmail .com.

TANSSIKURSSI
Kurssi alkaa taas helmikuussa. Kiinnostuneet ot-
takaa yhteyttä Ansa Mikkolaan,
puh. 040 748 9748.

Järj. Kojon nuorisoseura ry

TIETOKONEEN KÄYTÖN ALKEISKURSSI
Maanantaisin 11 .2. alkaen klo 9.1 5 - 11 .1 5 Mat-
kun kylätalol la. I lmoittautumiset 30.1 . mennessä
Marja Saarisel le, puh 040 754 6050. Osall istumis-
maksu 5€/kerta.

Järj. Matkun kyläyhdistys ry

VINKKEJÄ YHDISTYSTEN TIEDOTTAMISEEN -ILTA

Ma 11 .2.201 3 klo 1 7 -20 Humppilan Yläasteen ATK-
luokassa, Eedenintie 1 , Humppila.

I l lan aikana pohditaan nykyaikaista tapahtumatiedotta-
mista räätälöidysti yhdistysten tarpeista lähtien. Sa-
malla harjoitel laan sosiaal isen median mm. Facebook-
sivun käyttämistä sekä nettisivujen kehittämistä/teke-
mistä.

I l lan vetäjänä toimii tiedottaja Maija Lumme. Mukaan
kutsutaan kyläyhdistysten tms. tiedotusasioita hoitavat
henkilöt Lounais-Hämeestä. Tilaisuus on maksuton.

Luokassa olevat tietokoneet ovat osall istuj ien käytössä
ja mukaan kannattaa ottaa valokuvia omasta toimin-
nasta esim. muistitikul la. Osall istujal la ol isi hyvä olla
valmiina henkilökohtainen FB-profi i l i , jotta yhdistyksel-
le voidaan tehdä il lan aikana oma FB-sivu.

I lmoittautumiset 8.2. mennessä LounaPlussa ry, El ina
Hujanen 050-3791 831 , el ina.hujanen@lounaplussa.fi .

TERVETULOA!



Tervetuloa mukaan Yhteisvastuukeräykseen armon vuonna 201 3!

Joka vuosi olemme olleet valmiita auttamaan myös kaukaisia lähimmäi-
siä ja tuotto on ollut lähiseurakuntien parhaiden joukossa. Tänä vuonna
keräys auttaa yksinäisiä vanhuksia Suomessa ja Kambodzassa. Tänä
vuonna saat tämän perinteisen Yhteisvastuukirjeen Koijärvitiedotteen
mukana. Tämä siksi, että postimaksut ovat vi ime vuosina lohkaiseet
turhan ison osan kerätyistä euroista. Nyt lahjoitetut rahavarat kohdentu-
vat entistä paremmin siihen tarkoitukseen, johon ne lahjoitetaan.

Suomessa yhteisvastuuvaroin etsitään koteihinsa yksin jääneitä heikko-
osaisia vanhuksia ja heitä ohjataan palvelujen piiri in. Kambodzassa Yh-
teisvastuu tukee köyhien maaseutualueiden kehityshanketta, jossa ky-
läyhteisöjä koulutetaan monin tavoin parantamaan elinolosuhteitaan,
kuten kehittämään vesi- ja jätehuoltoa, rakennustekniikkaa sekä vil jely-
menetelmiä. Yhteisöjen vahvistuminen helpottaa myös vanhusten ar-
kea.

Hyvä Koijärven alueen asukas!

"Meidän ei pidä väsyä tekemään hyvää,
si l lä jos emme hell itä, saamme aikanaan
korjata sadon." (Gal 6:9)

Tervehtien

Mauri Laihorinne
Koijärven pappi, Forssan srk



Voit osal l istua Yhteisvastuukeräykseen monin tavoin, mm. osall istumalla
Yhteisvastuun hyväksi järjestettyihin eri laisi in tapahtumiin tai pudotta-
malla rahaa lippaaseen kun lipaskerääjät l i ikkuvat isompien markettien
auloissa. Koijärvel lä on perinteisesti tehty huomattava määrä lahjoituk-
sia myös tämän kirjeen myötä suoraan Yhteisvastuuti lei l le. Seuraavassa
on ti l inumerot ja vi itenumero, joiden kautta lahjoituksen voi tehdä:

Saaja: Yhteisvastuukeräys

Til inumerot:
NORDEA FI1 6 2089 1 800 0067 75
POHJOLA-PANKKI FI1 4 5000 01 20 2362 28
SAMPO FI81 8000 1 600 051 6 51

Viite: 302041

Tilit ovat valtakunnallisia. Käytäthän viitettä, jotta lahjoitus huomioidaan myös
oman seurakunnan keräystuloksessa!
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