KOIJÄRVEN ALUEEN KYLIEN
TIEDOTE nro 1 / 2012 ( 21.1. )
Hyvät Koijärven alueen
kylien asukkaat!
Olette pitkään ja ansiokkaasti rakentaneet
kyliänne paremmiksi paikoiksi elää.
Olette toteuttaneet omaohjelmaa monin tavoin.
Esim. kylätalot ovat hienot, toimintaa on paljon.
Viime keväänä kokoonnuitte joukolla yhteen ideoimaan,
minkälaista olisi elämä tulevaisuuden Koijärven kylissä.
Niistä tapaamisista on viimeisimmässä Kylähullu-lehdessä
Poutasen Pirjon kokoama yhteenveto.
Siinä on osin huikeitakin tulevaisuusideoita.
Nyt kutsumme jälleen teitä kokoon, omille kylillenne
ideoimaan minkälaista tulevaisuutta te haluatte juuri
omalle kylälle. Kyläyhdistysten hallitusten kanssa
kokoamme tilaisuuksien pohjalta kullekin kylälle
oman toimintasuunnitelman, ”kyläsuunnitelman”.
Maaliskuussa kokoonnumme joukolla katsomaan mitä
kukin haluaa ja mitä Koijärven asukkaat yhdessä haluavat.

Siis tervetuloa katsomaan tulevaisuuteen:
Miten kehittäisit kylänraittia? Mitä toimintaa toivot
kylätalolle? Oletko tyytyväinen lastenhoitoon? Kuinka
houkutella maallemuuttajia? Tule pelaamaan tulevaisuutta!
Kesto noin kolme tuntia, ideoinnin välissä kahvitauko.
Ole niin pikään kuin ehdit.

Nämä kaikille kyläläisille avoimet
kylien omaohjelman laatimispäivät ovat:
Matku: su 29.1. klo 14 Matkun seurakuntakoti
Kojo: su 5.2. klo 18 Koijärvitalo
Peräjoki: ke 8.2. klo 18 Peräjoen kylätalo.
Tervetuloa vuoltulaiset Peräjoen tilaisuuteen!
KAIKILLE: Koijärven alueen yhteinen
tulevaisuus su 25.3. klo 14–17 Koijärvitalo
Tilaisuuksia ohjaa kyläasiamies
Elina Leppänen ja kyläsihteeri Anne Kettunen
Jos et pääse paikalle ideoimaan, kerro ajatuksesi
kyläsihteerille, puh. 040 192 4770 tai
anne.m.kettunen@gmail.com

WAHREN-OPISTO TIEDOTTAA:
MATKUN LIIKUNTA
kevät 11.1–4.4 ke klo 19.30–20.15 Matkun koululla.

KOIJÄRVEN LIIKUNTA
kevät 9.1–2.4 ma klo 18–18.45 Koijärvitalolla.
Liikuntojen kurssimaksut 40€, ohj. Ulla Skogberg

KOIJÄRVEN KUDONTA
kevät 10.1–3.4 joka toinen viikko ti klo 12–14.30
Koijärven ent. neuvolassa. Kurssimaksu 26,50 €
(syksyllä –11 alk. ryhmä) Tuija Kurikka.

SEURAKUNNAN DIAKONIATYÖ
Eläkeläisten kerhot Ikänuoret ja
Kaikenikäiset aloittavat kevätkauden viikolla 4.

Su 5.2. klo 11–14 Talvitapahtuma
Kojon srk-talolla.
Ohjelmassa hernekeittolounas, kylien
välinen kisa, talvivaellus, arvonta, bingo.

Su 19.2. klo 12–14 Laskiaistapahtuma
Suokulman Pikku-Kunnarilla Säterin mäessä.
Ohjelmassa iloista mäenlaskua, moottorikelkka-ajelua,
kahvio, MLL:n järjestämä nappulahiihto.

Su 19.2. klo 10.00 jumalanpalvelus
Matkun rukoushuoneessa.
Ke 6.3. Koijärven alueen eläkeläisille retki
Hämeenlinnan teatteriin.
Torstaisin Forssan Lehden kirkollisista ilmoituksista
voit lukea tapahtumista tarkemmin.
Terveisin diakonissa Anneli Tuovila 0400 539 591

KOIJÄRVEN KIRKKOKUORO
kokoontuu tiistaisin klo 18–19.30
Koijärven seurakuntatalossa.
Kuoroon kaivataan kovasti uusia laulajia.
Laulut pyritään esittämään 4-äänisenä.
Kuoroa johtaa kanttori Esa Lahti.

Tervetuloa iloiseen joukkoomme!

MLL:n TOIMINTAA
Perhekahvila jatkuu Matkun srk-kodilla
perjantaisin klo 10–12.
Mukaan ovat tervetulleita kaikki halukkaat!

Disco koko Koijärven alueen alakouluikäisille
Matkun VPK-talolla pe 10.2 klo 18–20.
Musiikista vastaa DJ Weltto. Buffetti, vapaa pääsy.

Nappulahiihdot Laskiaistapahtuman
yhteydessä su 19.2 klo 12–14
Pikku-Kunnarilla Suokulmalla.
Sarjat 2005 ja myöhemmin syntyneille, kaikki palkitaan.
Tapahtumassa myös mäenlaskua sekä kahvio
yhteisvastuun hyväksi. Tervetuloa koko perheen
voimin viettämään reipasta talvipäivää! (säävaraus)

Rytmirumpu-lastenkonsertti
Koijärvitalossa la 14.4. Liput 10€ MLL jäsen, 12€
muut. Lippujen ennakkomyynti MLL:n hallituksen jäseniltä.
Järj. MLL:n Koijärven yhdistys

YHTEISLAULUHETKI

to 1.3 klo 18.30 Koijärvitalossa.
Tule matkustamaan Suomenmaata ristiin rastiin
laulujen siivin. Laulamme lauluja eri paikkakuntiin
liittyen. Esilaulajana toimii Talkookuoro.
Lopuksi kahvia tarjolla.
Tervetuloa!

KALERVON KARAOKET
Matkun VPK:n kerhohuoneessa
joka toinen sunnuntai klo 15.00
su 22.1, su 5.2, su 19.2, su 4.3, su 18.3,
su 1.4, su 15.4 ja su 29.4 (kahviraha 3€)
Olet oikein TERVETULLUT hoilottamaan
innokkaaseen porukkaan, jossa paikallisten
lisäksi on laulajia Urjalasta ja Humppilasta!

PELIKERHO 7–13 vuotiaille

Perjantaisin klo 18–20 Matkun VPK:n
kerhohuoneessa ja sen pihapiirissä.
Järj. Forssan kaupungin nuoriso- ja liikuntapalvelut

KEVÄINEN KYLÄJUMPPA

Peräjoen kylätalossa. Naiset ke klo 10-11, 4€/krt.
Vetäjä Meeli Pauska.
Miehet ke klo 19, ilmainen. Kaikki tervetuloa!

TANSSIKURSSI

alkaa Koijärvitalossa la 18.2. klo 14–17.
Aloitetaan valssista ja foxista. Tervetuloa ikään ja
tanssitaitoon katsomatta! Tiedustelut Ansa, 040 748 9748.

PAJUKURSSI

aloittelijoille Koijärvitalossa la 24.3. klo 10.00-16.00.
Hintaan 10€ sisältyy kahvi ja ruoka. Tule syli täynnä pajunoksia nuoria, suoria, tuoreita, pitkiä, pätkiä, osassa saa olla
kissoja. 40x40cm styrox-levynpaloja 2 kpl, oksasakset ja
pätkä esim. hamppunarua. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
20.3 mennessä Kaija Pajulampi 040 759 8047

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Koijärvitalossa su 1.4. klo 14.00.

JÄRJESTYSMIESKURSSI

KNS järjestää järjestysmieskurssin kevään aikana.
Tiedustelut Ansa, 040 748 9748.
Järj. Kojon Nuorisoseura ry.

MAANANTAINURKKAUS

jatkuu maanantaisin klo 15.00-17.00 Koijärvitalossa.
3€ kahvi, tee ja leivonnainen.
Tervetuloa!

Matkun kylätalon
REMONTTITALKOOT

jatkuvat lauantaisin (n. klo 9–15), alkaen 21.1.
Kaikki tervetuloa, niin uudet kuin vanhatkin konkarit,
jotta saadaan talo valmiiksi kaikenlaista toimintaa varten!

KOJON KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
on ma 27.2. klo 19 Koijärvitalossa.
Yhdistyksen aluehan on sama kuin koulun
oppilaaksiottoalue, käsittäen varsinaisen Kojon kylän
lisäksi Saviniemen, Suonpään, Raitoon ja Lempään kylät.
Kaikki kylän asukkaat ovat yhdistyksen
jäseniä, myös ns. kesäasukkaat.

Tervetuloa rohkeasti mukaan!
Juuri sinua kaivataan!

KOIJÄRVEN SOTAVETERAANIT
RY:N VUOSIKOKOUS
on ti 27.3. klo 13 Koijärven seurakuntatalossa.
Naisjaoston kokous tuntia aikaisemmin, klo 12.
Mukana piirin toiminnanjohtaja Pertti von Herzen.

VALIJÄRVEN VARAUS

Valijärvitoimikunta kiittää kaikkia talkoolaisia ja
yhteistyökumppaneita – Valijärvi on entistä ehompi!
Ensi kesän aikoja voi yhdistykset varata 15.2. alkaen,
muut 1.3. alkaen Pietilän kaupan Tarjalta.

NYT KERÄYSPAPERIT TALTEEN!

Paperinkeräyslava on viikolla 13 (26.3 – 1.4)
Kulmalan pihalla (Koijärven srk-talon vieressä).
Tuotto käytetään partiolaisten kesän 2012 Lapin leiriin.
(Kulmalassa ollut paperivarasto ei ole enää käytössä.)

älä ympäri maailmaa MATKUSTA
jos kuitenkin, vielä käy MATKUSSA
unelmien koti tee lopulta MATKUUN
Matkussa vuokralle tulevien asuntojen,
myytävien tonttien, talojen ja tilojen
tai niitä hartaasti etsivien, haluavien,
kysynnän ja tarjonnan kohtaavien
yhteyshenkilönä on kyläyhdistyksen,
jussi_vesala@hotmail.com sähköpostein
tai nro 050 301 3660 on JUSSIN puhelimen!

Kylähullu -lehteen (ilm. la 2.6)
kirjoituksia ja muisteloita pyydetään kaikilta kyliltä,
yrityspörssin muutoksia, mainoksia, vauvauutisia ja
-kuvia, pikkuilmoituksia, vihjeitä uusista asukkaista ja
yrityksistä haastattelua varten otetaan pian vastaan,
mutta viimeistään ti 24.4: kakry@koijarvenalueenkylat.fi
tai p. 050 5110 573 / Kirsti Koivula.
Useampien sivujen jutuille, tanssi- ja tapahtumailmoituksille etukäteisilmoitus tilan varaamiseksi!

SEURAAVA TIEDOTE
jaetaan la 31.3, johon tiedot viim. la 24.3
osoitteeseen kakry@koijarvenalueenkylat.fi
kyläsivut: www.koijarvenalueenkylat.fi
ILOISIA ILMEITÄ, PUNAISIA POSKIA, YHTEISIÄ
RIEMUJA ULKO- JA SISÄTILAISUUKSISSA!
toivottaa Koijärven Alueen Kylät ry. psta Anne ja Kirsti

