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Pääkirjoitus

Kyläyhdistykset

Uuden puheenjohtajan
mietteitä
Kevät kohisten tulevi… tai ainakin jotain sinne päin. Säätieteilijät lupaavat välillä upeaa ja lämmintä ja sitten taas
jo sataakin lunta. Kevät on kuitenkin omasta mielestäni
se upein vuodenaika. On hienoa nähdä, kun luonto lähtee vihertymään, muuttolinnut saapuvat ja sinivuokot ja
leskenlehdet piristävät värillään ruskeaa maata.
Kakryn toiminta lisääntyy aina keväisin ja on vauhdissaan kesällä. Ensin tulee Kylähullu postilaatikoihin ja
sitten kesän aikana onkin jo monta tapahtumaa vierailtavana, kesämökkiläisiä ilmestyy kylille ja elämä sykkii
lämpöisten auringonsäteiden mukana. Valijärvi kerää
vierailijoita niin yhteisiin saunailtoihin kuin vuokrattuihin
juhla/rentoutumishetkiin. Toiset keskittyvät puutarhanhoitoon, toiset reissaavat Suomessa ja maailmalla ja toiset ottavat lunkisti nauttien kesäpäivistä. Arjestakin tulee
kesällä virkeämpää ja pulppuavampaa.
Syksyllä tapahtuu myöskin. Kylillä mietitään joulumyyjäisiä ja niissä myytävien tuotteiden kirjoa, pidetään yhteisiä illanistujaisia miettien sopivaa ohjelmaa, pikkujoulut
kolkuttavat ovelle ja koko vuoden aikana istutaan monissa eri kokouksissa pohtien oman toiminnan kehittämistä
ja asukkaiden viihdyttämistä.
Kyläyhdistysten ja muiden alueemme yhdistysten tarkoituksena on toimia asukastoiminnan kehittäjänä. Kakry
toimii lisäksi kylätoimikuntien sekä kylä- ja asukasyhdistysten yhteistyöelimenä ja edunvalvojana pohjoisen
Forssan alueella sekä edistää kylä- ja asukastoimikuntien ja –yhdistysten omatoimisuutta.
Haasteena yhdistystoiminnassa on aika ja kilpailu. Nimittäin aika siinä mielessä, että elämään kuuluu paljon
muutakin ja sen ylimääräisen ajan antaminen yhdistykselle voi joskus olla tiukilla. Kilpailu taas sitä kautta, että on monia harrastuksia ja yhdistyksiä, joiden toiminta kiinnostaisi. Haaste on myös saada toimijat mukaan
vauvasta vaariin ja teinistä mummoon. Mutta mikä on
se Yhdistys, joka saa jäsenensä sitoutumaan vuodesta
toiseen, kehittämään toimintaa ja luomaan mukavaa yhdessäoloa?
Kakryssä ja muutamissa kyläyhdistyksissä on mietitty
toiminnan elävöittämistä. On mietitty keinoja saada uusia tekijöitä mukaan, millä kiinnostaa ja miten sitouttaa.
On mietitty mieleistä tekemistä, osallistamista, ohjelmaa
ja tapahtumia. Koska Kakryn säännöissä mainitaan yhdistykset yleisesti, ei pelkästään kyläyhdistykset, olenkin
miettinyt, löytyisikö alueemme yhdistysten kanssa sellaisia synergioita, että voisimme tehdä asioita yhdessä
emmekä puoliväkisin yksin eri yhdistysten muodossa?
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Onko sellaisia yhdistyksiä, jotka eivät jaksa pyörittää
omaa toimintaansa, mutta eivät halua siitä luopuakaan?
Olisiko tässä mahdollisuus yhdistää voimamme - jatkaa
yhdellä isolla yhdistyksellä, jolla olisi leveämmät hartiat
toimia ja joka kehittäisi toimintaa useammalla mielenkiinnon saralla? Yhdistys tarvitsee oman hallituksen,
puheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan, sen toimintaa voidaan järjestää esim. toimikuntien nimissä, kuten
meillä Valijärvitoimikunta ansiokkaasti toimii. Olisiko tällainen yksi yhteinen pohjoisen Forssan yhdistys vastaus
alueemme toiminnan elävöittämiseen? Mikä olisi se
porkkana, joka laittaisi pyörät pyörimään?
Ketään en aio pakottaa, enkä vaatia mukaan toimintaan,
sillä se, jos mikä syö motivaatiota. Yhdistyksessä toimiminen pitää olla hauskaa, antoisaa, kehittävää ja siihen
käytetyn ajan arvoista. Meillä on tämä kesä aikaa miettiä hyviä yhteisiä käytänteitä ja syyskokouksessa sitten
laittaa ne toimintaan. Syksy tulee yllättäen nopeasti ja
koska Kakryn puheenjohtajan kausi on maksimissaan
kolme (3) vuotta, jo nyt kannatta ilmoittaa kiinnostuksensa, lähteä yhdessä kehittämään toimintaa.

Keväinen tervehdys KOJOLTA
Tämän kevään terveiset voisin aloittaa matkaterveisin
Saksan maalta, jossa kävin tutustumassa paikalliseen
maatalouteen ja lypsykarjatalouteen. (3.-7.4.)

osa pelloista jo oraalla, omenapuut melkein kukassa ja
puissa jo pieni lehti. Nurmet on kohta vaille ensimmäisen sadon korjuun.

Sielläkin on kovia paineita maatalouden puolella, karjataloudessa kuin peltoviljelyn puolella, sekä perunanviljelyssä. Hinnat on matalalla ja moni tila on lopettanut lypsykarjan pitämisen, kun maidon hinta on kovin alhainen.
Perunanviljelyssä painotetaan nyt kovasti varhaisperunaan, kun hinta on paras keväällä, satoa aletaan siellä
saamaan toukokuun alkupuolella.

Moni viljelijä on Saksassa lopettanut maatalousaiheisten lehtien lukemisen, kun tulee vain paha mieli. Näin
sanoi yhden talon isäntä ja emäntä. Siellä on myös ongelmana ulkomailta tuotu halpa liha, jota käytetään paljon ravintoloissa ja teollisuudessa. Terveiset lähettivät,
että samassa veneessä ollaan ja parempia aikoja odotellaan.

Syksyn sato menee melkein biokaasulaitoksiin, koska
hinta on syksyllä huono ja paremman tuoton saa, kun
myy sähköä verkkoon. Biokaasulaitoksia on joka kylässä monta ja niissä on osakkaita monelta maatilalta. Tästä menetelmästä meillä olisi suomessakin paljon opittavaa.

Mutta kevättä kohti mennään jo meillä suomessakin.
Päivät pitenee, valo lisääntyy ja mieli virkistyy.

Laitoksiin viljellään maissia ja nurmirehua, näillä komponenteilla ne toimivat parhaiten, eläinperäiset lietteet
käytetään lannoitukseen pääsääntöisesti kaikki, samoin
biokaasulaitoksista saatu massa käy erinomaisesti lannoitukseen. Peltohommat on neljä viikkoa etuajassa, mitä meillä kotisuomessa. Kylvöt ovat täysillä käynnissä ja

Kojon kyläyhdistyksen pj
Leila Virtaranta

Mukavaa kevättä ja
tulevaa kesää kaikille
toivottaen

Yhdessä olemme enemmän - lause ei ole sanahelinää
vaan tiukkaa faktaa. Tehkäämme siis yhdessä pohjoisen
Forssan alueesta se paras alue elää, asua ja harrastaa.
Heidi Cavén
045 848 2012
heidicaven@gmail.com

Terveiset VUOLTUSTA
On pääsiäinen ja kohta jo vappukin. Kun katson ulos
niin lunta sataa ihan vaakasuoraan. Näyttää, että ollaan
taas äitienpäivänä peltotöissä.
Tienvarsia siivotaan toukokuun alussa. Elokuussa vietetään Vuoltun ja Peräjoen yhteistä virkistyspäivää Valijärvellä. Kaikki mukaan kesäpäivän viettoon!
Lokakuussa menemme YLE:lle Aten vieraaksi peräjokelaisten kanssa ja samalla tutustumme uudistettuun
eduskuntataloon. Yrjö Wiik on luvannut esitellä kättensä
töitä. Hän on tapetoinut ison salin. Pikku parlamentissa
saamme pitää oman kyselytunnin. Vastaajina on SirkkaLiisa, Sanni Ja Ben. Matkan ajankohdasta ilmoitetaan
tarkemmin syksyllä.
Hyvää kesää kaikille!
Toivottaa Hannu Heikkilä
Vuoltun Kyläyhdistyksen pj.
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Kyläyhdistykset

Kylällä tapahtuu

Keväiset terveiset PERÄJOELTA!
Kiitokset taas kaikille tapahtumissa ja toiminnoissa mukana olleille. olette tärkeitä eikä teitä ole koskaan liikaa.
Tervetuloa tänäkin vuonna mukaan toimintaamme niin
tekijöinä kuin vierailijoinakin.

KOIJÄRVEN LUONTOTORNI
ON VALMISTUMASSA

Teksti Eeva Suojanen, kuvat Tomi Helin
sekä talkoolaiset

Viikoittain olemme jumpanneet ja kahvitelleet suunnitellen joka kerralla uusia tapahtumia, sama jatkuu edelleen. Tapahtumia onkin kertynyt runsaasti, ainakin yksi
joka kuukaudelle. niistä tässä mainittakoon 10.6. oleva
kylätapahtuma, joka osuu valtakunnalliseen museopäivään. Meillä Peräjoella saamme silloin tutustua Sepon
museomoottoripyörä-kokoelmaan hänen kotonaan ja
kylätalolla on Alueemme kuvina-näyttely. Toisena tapahtumana mainittakoon Hakkapeliitta-tapahtuma, jossa
meillä on jälleen 1600-luvun pidot. Se on iso ponnistus
ja sillä onkin suuri merkitys yhdistyksellemme. 100-vuotiasta Suomea juhlimme yhdessä kahvitellen.
Tässä vain ripaus toiminnastamme, seurailethan tapahtumailmoituksia ilmoitustauluilta ja facebook-sivuiltamme.

Kiitos vielä ja Tervetuloa vastakin!
Teresa Norri, Peräjoen pj.

Tervehdys MATKUSTA
Vilkas vuosi on takana, ainakin Matkun kyläyhdistyksen
osalta, sitten viime Kylähullusta tähän uuden ilmestymiseen. Kylätalolla lounasruokailut ovat jatkuneet kaksi
kertaa viikossa, on ollut Säpinäkerhoa alakoululaisille,
perjantai-iltaisin on ollut ovet avoinna noin yläkouluikäisille. Viime syksystä alkaen kylätalolla myös jumpattu
kerran viikossa. Lisäksi pidettiin paljon yksittäisiä tapahtumia, mm. ravintolapäiviä, karaoke-iltoja, myyjäiset,
pikkujoulut sekä monia muita. Yhdistys osallistui myös
Hämeen Kylien kokoamaan Avoimet Kylät-tapahtumaan. Pitkälti talkoovoimin kunnostimme myös kylätalon yhteydessä olevan asunnon sekä viimeisteltiin talon
ulkovuorta.
Tarjosimme myös kesätöitä parille nuorelle, joista toinen
työskenteli kesäkahviossa ja toinen kunnosti Matkun
alueella olevat bussipysäkit. Olemme myös edelleen
työllistäneet LounaPlussan välityksellä kaksi pidempiaikaista työntekijää, ns. ”kyläemännän” jonka toimenkuvaan on kuulunut lähinnä ruokailujen järjestäminen
ja kylätalon ylläpitoa sekä ”seniorikaverin” joka nimensä
mukaisesti on autellut ikä-ihmisiä heidän arkisissa puuhissaan. Osa hänen työajastaan kului myös kylätalolla
pieniin remonttihommiin.
Tulevana kesänä pyrimme jatkamaan ruokailuja entiseen malliin ja mikäli saamme kesätyötekijöitä suunnitelmien mukaisesti, niin ”Kesäkahvio” tulee olemaan
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avoinna juhannuksesta heinäkuun loppuun, tätä kirjoittaessa asiat ovat vielä osittain auki. Osallistumme myös
osana Suomi 100 –juhlavuotta Avoimet Kylät –päivään
10.6.2017, lisäksi suunnitteilla on mm. jo perinteinen
vierailu Kreivilään sekä varmasti paljon
muutakin.
Tapahtumista pyrimme ilmoittelemaan ainakin kylätalon ilmoitustaululla
sekä kyläyhdistyksen
facebook-sivuilla.
Kiitokset tapahtumiin
osallistuneille ja tervetuloa tuleviin !
Kiitokset myös yhdistyksen väelle aktiivisesta ja innokkaasta
otteesta kotikylän hyväksi.
Tommi Syrjänen
Matkun pj

Koijärven luontotornin uudistaminen etenee. Tornin suunnittelija ja rakentaja Jouko
Alhainen sekä talkoolaiset ovat ahkeroineet Koijärvellä ja työ on edennyt yli puolivälin.
Koijärven uusi-ilmeisen luontotornin
on arvioitu valmistuvan kesäkuussa.
Uusi torni tulee nousemaan noin 15
metrin korkeuteen ja katselutasanteesta tulee tilavampi, metrin vanhaa tasannetta leveämpi.
Hankkeen toteutuksessa tärkeässä roolissa ovat talkoolaiset. Talkoolaisia on Alhaisen apuna käynytkin, suuri kiitos mukanaollelleille
ja hankkeen tukijoille! Talkoilla on
lisäksi kunnostettu mm. luontopolun
alkuun Moislahteen vievää tietä ja
tehty kävijöiden kulkupelejä varten
parkkipaikka jossa mahtuu pienellä
bussillakin kääntymään.
Tornin valmistumisen jälkeen
vuorossa on kodan ja nuotiopaikan
rakentaminen joten talkooapua tarvitaan jatkossakin. Talkootarpeesta
saa parhaiten tietoa Luontotornin
facebook-sivulta osoitteesta: www.
facebook.com/KoijarvenLuontotorni.
Rahallistakin tukea tarvitaan vielä
hankkeen onnistuneeksi toteutukseksi. Hankkeen kotisivulta (luontotorni.koijarvenalueenkylat.fi) löytyy
tietoa mahdollisuuksista tukea hanketta. Tuki, pienempikin, on lisäksi
vastikkeellinen, toisin sanoen rahalahjoituksesta saa kivan muiston. Yli
300 euron lahjoittaja saa upean kehystetyn kurkitaulun seinälleen.
Kannatukseksi ja nostalgiaksi voi
nyt myös ostaa valokuvakortteja.
Forssan Lehden valokuvaajat Seppo Pessinen ja Tapio Tuomela ovat
lahjoittaneet kuvaoikeudet vuosien

varrella ottamistaan kuvista tornista,
tornin juurelta ja järvestä. Saatavilla
on muun muassa historiallinen kuva
sisäministeri Johannes Koikkalaisesta kiipeämässä torniin. Vuosi oli
1980.
Kesällä on tiedossa tornin avajaiset ja tarinailta tornilla. Tämän
jälkeen työ jatkuu kodan rakentamisella ja tarkoitus on, että hankkeen
mukaiset suunnitelmat on toteutettu
alkuvuoteen 2018 mennessä.
Nyt kunnostettavasta luontotornista ja sen ympäristöstä tulee erinomainen luonto- ja opetuskohde

niin paikallisille kuin kauempaakin
tuleville. Urjalantieltä poikkeavaa
metsätietä on paranneltu, mutta tornin juureen asti ei siltikään, onneksi, pääse moottorivoimalla. Puolentoista kilometrin patikkamatkalla voi
myös tehdä luontohavaintoja.
Tavataan tornilla!
Luontotornihankkeen kotisivu:
luontotorni.koijarvenalueenkylat.fi
Luontotornin Facebook-sivu:
facebook.com/KoijarvenLuontotorni

Tornin rakennushanketta rahoitetaan mm. postikorttien myynnillä.
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Kylällä tapahtuu

KOIJÄRVEN KOULUPÄIVÄKODIN PUUHIA
Teksti 3.-4.-luokan oppilaat, kuvat henkilökunta

Morjens kaikille! Kun jatkat lukemista, niin tulet tutuksi
Koijärven koulu-päiväkodin kuluneen lukuvuoden tapahtumien kanssa.
ARKINEN AHERRUS
Koulussa me teemme kaikenlaista.
Meillä on mukavia töitä. Kerromme,
mitä teemme.
Ykkösluokkalaiset ovat opetelleet lukemaan ihanasta aapisesta.
On tutustuttu aapisen hahmoihin ja
tehty näytelmiä aapisen tarinoista.
Kakkosluokkalaiset opettelevat lukemaan lukukirjasta ja senkin tarinoista on tehty näytelmiä. He ovat
saaneet muitakin uusia oppikirjoja
ja läksyt ovat kivoja. Kivaa on ollut
tutustua uusiin soittimiin ja oppia
uusia lauluja. Samoin on tutustuttu
moniin kavereihin ja saatu uusia ystäviä. Tammikuussa tuli uusia lapsia
kouluun! Talvella etsittiin innokkaasti
eläinten jälkiä lumelta. Oppilaat ovat
olleet todella innostuneita aiheesta ja ovat kotonakin tutkineet eläinkirjoja ja raportoineet näkemistään
jäljistä ja niitä on piirretty ympässä,
kuviksessa ja vapaa-ajalla. On tehty

monia erilaisia tutkimuksia ja käytännön kokeita mm. lumesta, jäästä
ja vedestä. Mörrimetsä kutsuu ykköskakkosia ja eskareita säännöllisesti!
Neljäsluokkalaisille on tullut uusi
oppiaine ja se on historia. Nelosten
mielestä se on ollut mielenkiintoista.
Samoin uusi oppiaine koko 3. - 4.
-luokalle on ollut ympäristökasvatus. Siihen kuuluu esim. luonnosta
huolehtiminen monella eri tavalla. Olemme tehneet Minun puuniprojektia. Tiesitkö sinä, että puut
viestivät toisilleen? Teemme myös
Opi tuntemaan 100 lintua -projektia, jossa opimme kuluvana Suomen
juhlavuonna tunnistamaan 100 lintua. On tehty jääkarhututkimusta,
opittu jäteasioista ja etsitty talventörröttäjiä. Käymme usein metsässä.
Leivoimme itse eväät Pikku Porkkanassa eräälle retkelle! Patonkia,
mokkapaloja ja pätkiskakkua oli ma-

koisa maistella metsän siimeksessä.
Metsästä löysimme Alfredin auton.
Mikäkö se on? Onko se oikea auto
keskellä metsää vai autonmuotoinen kivenlohkare? Aivan oikein! Se
on valtava kivenjärkäle, jonka jättiläinen on sinne joskus heittänyt…
siitä syntyi hienoja tarinoita autoilevasta Alfredista. Teemme paljon ryhmätöitä, oppitunnit ovat toiminnallisia ja iPadit ovat tunnilla käytössä.
Olimme opettamassa ykkös- ja kakkosluokkalaisia iPadin käytössä helmikuussa.
Kuudesluokkalaiset ovat oppineet
tänä vuonna ruotsia. Myös viidesja kuudesluokkalaiset auttavat pienimpiä iPadin käytössä aina tarvittaessa. He tekivät iPadeillä hienot
koulu-päiväkodin hupparimainokset.
Meillä onkin hupparipäivä joka päivä! Kaikki koululaiset käyttävät iPadeja. Juuri nyt viides- ja kuudesluokkalaiset harjoittelevat bändisoittoa.

Kasvimaalla riittää puuhaa.
Siitä syntyy paljon sähäköitä sointuja ja instrumenttien ilakointia.
Kaikki luokat askartelevat monenlaisia juttuja. Ykköskakkosten pehmonallet, dinot ja puput ilahduttavat
meitä kaikkia vitriineissä. Pulpettipöpöistä ei vain päästä eroon ja kolmeneloset tekivät ne tänä vuonna
kivestä. Kivet maalattiin. Niistä tuli
hienoja ja vähän pelottaviakin. Van-

Kirjainharjoituksia
hoista sukista askartelimme lumiukkoja. Viides-kuudesluokkalaiset ovat
melkoisia taitureita: suomalaisia
eläimiä tehtiin grafiikan keinoin.
Kirjastoauto käy joka toinen viikko
ja lukudiplomeita suoritetaan innolla.
Käsityö- ja liikuntatunnit ovat kivoja.
Koodaamaankin opetellaan! Oppilaat ovat luoneet koulu-päiväkodin
väelle Vihreät tavat ja toimimme niitä noudattaen. Opettelemme kompostorin käyttöä. Aurinkopaneelit on
saatu koulun katolle.
Kevään tullen laitamme siemenet
itämään kasvimaata varten. Tänä
keväänä valmistauduimme taimin
myös huutokauppaa varten.
Uusin juttu on tämä: olemme saaneet tänä vuonna meidän kouluumme tipujen hautomakoneen. Seu-

raamme tiiviisti tipujen kehittymistä
ja odotamme malttamattomina niiden kuoriutumista. Pienet tiput pääsevät sitten heti uuteen kotiinsa.
Ruoka on hyvää! Oman kasvimaan satoa on riittänyt ruokalautasille koko vuoden ajan. Olemme
myös saaneet nauttia koululaisten
toiveruokia kuukausittain. Meidän
koulun toiveruoka oli kananuggetit
ranskalaisten, mangorajakastikkeen
ja hedelmäisen salaatin kera. Sitä
saimme nautiskella marraskuussa.
KiVa -koulutunteja on pidetty. Ja
koulussa ON kiva käydä!
Koulupäivien jälkeen meillä on ollut mahdollisuus osallistua esim. ulkoliikunta- ja sählykerhoihin.
Oppilaskunta toteuttaa kivoja juttuja.Koko koulu tekee yhteistyötä!

TEEMAPÄIVÄT JA JUHLAT

Vesivärimaalausta

Metsässä voidaan vaikkapa tutkia
eläinten jälkiä tai kuunnella metsän
ääniä.
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Meidän koulu-päiväkodilla oli syksyllä ensimmäinen sadonkorjuujuhla, jossa maisteltiin meidän istuttamiemme kasvien satoa. Kasvimaalla
viljeltiin erilaisia vihanneksia, juureksia ja yrttejä: kurkkuja, punajuuria,
kurpitsoja, tilliä, persiljaa, porkkanoita, retiisejä, nauriita ja lanttuja.
Valmistimme sadosta monenmoista, säilöimme ja leivoimme. Kaikki
maistui ja juhla onnistui hienosti.
Koulu-päiväkodille tuotiin
hautomakone. Tipujen kehitystä
seurattiin ahkerasti, ja lopulta
odotus palkittiin kun tiput näkivät
päivänvalon.
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Lapsi-aikuinen-keramiikkakurssilla
syntyi hienoja juttuja savesta.
Syksyllä oli myös Halloween -juhla, johon sai pukeutua ihan mihin
vain hauskaan pukuun. Halloweenjuhlassa koulun väki jaettiin viiden
henkilön ryhmiin ja ryhmissä ratkaistiin erilaisia visaisia kysymyksiä.
Laavulla paistettiin vaahtokarkkeja.
Lopuksi oli tanssia.
Joulukuussa vietimme itsenäisyyspäivän juhlaa. Ensiksi oli lipunnosto ja sen jälkeen menimme saliin
presidentin kättelyn kautta. Sitten
kuuntelimme presidentin juhlapuheen. Juhlapuheen jälkeen oppilaat
tanssivat harjoittelemiaan tansseja
eli poloneesia, cicapoa ja kehruuvalssia. Sitten oli vuorossa juhlalounas. Pöydät oli katettu kauniisti.
Joulukuussa oli tietysti myös joulujuhla. Siellä tavattiin ainakin joulupukki ja tiedustelijatonttuja, ihailtiin
tonttujen ja keijujen tanssia ja .
Helmikuussa oli ystävänpäiväjuhla ja se oli koululla halipäivä. Silloin
kaikilla koululaisilla oli sydän selässä. Halipäivänä piti halata toista
koululaista ja kun halasi, piti kirjoittaa nimensä siihen selässä olevaan
sydämeen. Voittaja keräsi hurjan
määrän nimiä!
Talvilomalle lähdettiin suoraan ulkoilupäivästä. Siellä oli lakanapalloa,
mäenlaskua, tarkkuusheittoa, halkotornin rakentamista, solmujen harjoittelua, lintujen tunnistamista, luistelua, curlingia ja makkaranpaistoa.

VIERAILIJOITA

URHEILU-UUTISET

Heti syksyllä brasilialaiset tulivat
meille esittämään omaa musiikkiaan ja kertoivat omasta elämästään.
Saimme myös kaikki tanssia ja laulaa brasilialaismusiikin mukaan.
Yle Häme kävi koululla kuvaamassa oppilaiden touhuamista. He
haastattelivat kannatusyhdistystä ja
oppilaita.
Myös lehtijuttuja on käyty tekemässä. Olethan lukenut ne jutut lehdestä?
Seurakunta käy pitämässä aamunavauksia.
Luonto-Liiton susilähettiläs Niina
tuli meille kertomaan susista ja niiden
elämästä. Saimme uutta tietoa. Sutta
ei tarvitse pelätä, jollet uhkaa sitä.

Viime syksynä saimme koululle
pingispöydän. Sitä käytetään varausvuoron kautta. On valtavan
hienoa pelata pingistä. Välituntisin
olemme aina pihalla. Meillä on hieno
piha. Sieltä löytyy hämähäkkikeinu
ja muita keinuja. Olemme saaneet
myös todella hienon kiipeilytelineen
ja liukumäen. Talvella koulun pihalla on jää, jossa voi luistella ja pelata jääkiekkoa. Jäähallissa oli Ice
Skating Tour, jossa opimme luistelemaan paremmin ja voitimme karkkipussin. Myös luistelukisat pidettiin
äskettäin jäähallissa.

OMAT VIERAILUT
Olemme käyneet kirjastovierailulla
kaupunginkirjastossa.
Uintireissut
ovat olleet mukavia ja vauhdikkaita.
Kuudesluokkalaiset kävivät Yrityskylä -tapahtumassa Turussa. Yrityskylä
on minikaupunki, jossa oppilaat työskentelevät eri yrityksissä ja saavat
työstään palkkaa. Yrityskylässä voi
työskennellä kaupassa, kampaamossa, yliopistossa tai lääkärinä.
Huhtikuun lopulla on vuorossa retki
Ronttismäen
tehtaalaismuseoon.
Aiomme käydä myös lammastilalla.
Luokkaretket ovat tulossa ja tänäkin
vuonna niitä odotetaan innolla.

ULOS LUONTOON
Olemme tehneet paljon metsäretkiä
ja se onkin meidän tavallista arkeamme. Käymme koulun lähimetsissä. Metsäretkille pukeudumme asiallisesti ja sään mukaan.

Itsetehtyä kurpitsahilloa

Halloweenia vietettiin laavulla.
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Sadonkorjuujuhlaa

Metsään kävely vie kymmenen
minuuttia tai kauemmin. Aloitamme
yleensä leikkimällä. Yksi suosikkileikeistä on kaksitoista tikkua laudalla. Teemme opetuksellisia tehtäviä.
Joskus jumppaamme. Olemme etsineet eläinten jälkiä ja kuunnelleet
lintujen ääniä. Jos meillä on eväitä,
syömme ne ja kuuntelemme metsän
ääniä. Teimme Nuppulan metsään

Taidepolun. Teimme ryhmissä taideteokset luonnon materiaaleista.
Laavulla on kiva kokoontua ja paistaa vaahtokarkkeja ja makkaraa.
Muista lukea juttumme myös ensi
vuonna. Uskomme, että juttua riittää
kaikista kivoista, kiinnostavista ja
vauhdikkaista puuhistamme!
Metsän ääniä kuuntelemassa.

Päiväkodin elämää
Koijärven koulu-päiväkodin päiväkodin päässä on toimintakautena
-16-17 45 lasta. Pieniä alle 3 vuotiaita Karhunpentuja on 11, keskikokoisia 3-5 vuotiaita Ketunpoikia
on 15, 5-vuotiaita Kettuja on 12 ja
eskari-Ilveksiä on 7 ja lapsiryhmiä
ohjaa, opastaa, kasvattaa ja auttaa
8 aikuista. Yhdessä opettelemme
taitoja elämää varten. Isommat auttavat pienempiä ja pienemmät ottavat isommista mallia.
Tänä toimintakautena on juostu joka kuukausi koko päiväkodin voimin.
Kaikki juoksee -tapahtumaan valmistaudutaan huolella ja jokaiselle juoksijalle laitetaan numerolappu rintaan.
Juoksun jälkeen hörpitään vähän
mehua palautusjuomaksi. Joskus
palautumista on nopeutettu nuotiolla
paahdetuilla vaahtokarkeilla.
Koko vuoden olemme käyneet
metsäretkillä. Ilveseskarit ja Kettuviskarit ovat kulkeneet koulun
takana olevan hakkuuaukean läpi
Kivivuoreksi nimeämälleen mäelle.
Ketunpojat ovat retkeilleet vähän lähempänä metsänreunassa. Metsässä on aina paljon tekemistä ja tilaa
temmeltää. Pienet Karhunpennut
ovat metsäretkeilleet päiväkodin pihan metsäisillä kohdilla ja laavulla.

Laavulla olemme paistaneet makkaraa ja niitä vaahtokarkkeja ja
nauttineet tulen loimotuksesta.
Toiminnallisen joulujuhlan kruunasi Metsämörri, joka tuli meille vieraisille. Arkana Mörri ei uskaltanut ihan
näkyville tulla, mutta tarkkasilmäisimmät onnistuivat hänet metsässä
näkemään.
Laskiaisulkoilupäivänä leikimme
koko päiväkodin väki Sisiliskon häntä -leikkiä, jonka jälkeen lähdimme
luistelemaan, pulkkamäkeen ja makkaranpaistoon. Isot lapset vetivät
pienen pieniä pulkassa, ja kaikilla oli
hirveän hauskaa!
Kevät on tullut kohisten ja niin ovat
kohisseet päiväkodin pihalla lumiensulamispurotkin. Ilvekset ottivat tehtäväkseen äyskäröidä liukumäen alle
muodostuneen ison lätäkön tyhjäksi.
Lätäkkö tyhjeni ja vesileikit vaihtuivat
sählynpeluuseen ja hiekkakakkujen
tekoon, ja tietysti joutsenten lennon
ihailuun. Kohta on jo taas kesä ja lapset lähtevät kesälaitumille.

Huilitauko

Päiväkotilaiset ulkoilevat paljon.

Teksti ja kuvat henkilökunta

Laavulla

Laskiaistouhuja
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Koijärven Kurkien

							kuulumisia
Teksti Heidi Tuominen ja Tarja Vuorinen,
kuvat partiolaisilta

Partiolippukunta Koijärven Kurjet on
tarjonnut lapsille ja nuorille, aikuisia
unohtamatta, monenlaista toimintaa
vuodesta 1983 asti. Partio-ohjelmaan kuuluu oppiminen, leikkiminen
ja ihmisenä kasvaminen. Toimintakaudella opetellaan erilaisia taitoja,
kuten ensiapua, ruuanlaittoa, luonnossa selviytymistä, kädentaitoja
ja ehkäpä tärkeimpänä sosiaalisia
taitoja. Koijärvi tarjoaa alueena hienot puitteet luontoretkillemme, jotka
ovat erittäin suosittuja lasten keskuudessa. Partiolaiset jaetaan ikänsä mukaan eri ryhmiin. Koijärvellä
toimii tällä hetkellä aktiivisesti kolme
ikäryhmää, sudenpennut, seikkailijat
ja tarpojat.
Vuosien varrella toiminta on muotoutunut luonnostaan johtajiensa
näköiseksi. Jokaisella partioryhmällämme on vähintään kaksi aikuista
johtajaa, jotka suunnittelevat ja toteuttavat oman ryhmänsä tarpeisiin
sopivaa ja mielekästä toimintaa.
Sudenpentutoiminnasta vastaavat
Anni Korvenoja ja Sanna Vähä-Pietilä, seikkailijoiden ryhmää johtavat
Tarja Vuorinen ja Heidi Tuominen.
Tarpojatoimintaa pyörittävät Risto
Seppälä (lippukunnanjohtaja), Kaisa
Arjavaara ja Sari Saari.
Partiovuoteen mahtuu perinteisiä,
lippukunnan yhteisiä tapahtumia,
kuten kesä- ja talvileirit. Viime kesänä poikkesimme totutusta ja osallistuimme heinäkuussa yhteispohjoismaiselle ystävyyskaupunkileirille
Struerissa. Matka oli kokonaisuudessaan mahtava, vaikka takalistojemme kestävyys punnittiinkin pitkällä bussimatkalla.
Talvileirimme järjestettiin tänä
vuonna Lempäälän Pajaniemessä
hiihtoloman alkaessa. Leirin aikana saimme porukkaamme mukaan kaksi uutta aikuispartiolaista.
Lisäksi olemme monena vuonna
peräkkäin pitäneet Tonttuleirin Kojolla partiotalollamme. Pääsiäisenä
isommat partiolaiset viettävät 24h
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turneen Matkun metsissä, jossa
selviytymistaidot ja nokkeluus ovat
koetuksella. Yhteisten tapahtumien
lisäksi jokaisella ryhmällä on omat
kokoontumiset Kololla. Taustayhteisömme on Forssan seurakunta,
partiolaiset osallistuvat mm. kirkkopyhien tilaisuuksiin Koijärven
kirkossa.
Partio on avoin kaikille ja kaikki

Leirimajoitusta

ovat tervetulleita joukkoomme. Tämä on hyvä harrastus koko perheelle. Toimintakautemme alkaa virallisesti elokuussa, mutta mukaan voi
tulla koska vaan.

Ruokatauko

MLL ilahduttaa monin tavoin
Teksti Merja Tuomola, kuva Taija Torkkel

MLL:n Koijärven yhdistyksen järjestämät tapahtumat tarjoavat alueen
lapsiperheille elämyksiä, vahvistavat
yhteisöllisyyttä ja tuovat yhdistyksemme toimintaa näkyväksi paikkakunnalla. Yhdistyksellemme tapahtumat ovat hyviä tilaisuuksia kertoa
itsestämme ja toiminnastamme ja
siten pyrimmekin saamaan lisää
jäseniä ja vapaaehtoisia mukaan
yhdistykseemme. MLL on avoin järjestö, jonka jäseneksi kaikki ovat
tervetulleita. Olemme tehneet yhdistyksemme hallituksessa periaatepäätöksen, että lapsille suunnatut
tapahtumamme ovat joko ilmaisia
tai matala kustanteisia, jotta kaikilla
lapsilla olisi mahdollisuus osallistua
toimintaamme.
Tässä hieman lisätietoa suunnitelluista tapahtumista perheen pienimmille. Kesäkuun 11.päivä osallistumme Koijärven Kotieläinpäivään.
Meidät tunnistaa helposti pinkeistä
paidoistamme ja pinkistä hattarakoneesta! Viime vuoden tapaan myymme edullista hattaraa ja jaamme
ilmaisia ilmapalloja kaikille kojullemme tuleville lapsille.
Tämän kesän MLL:n kesäretki
suuntaa Turkuun. Vietämme päivän
Kupittaan Seikkailupuistossa sunnuntaina 18.6.2017. Lähtö tapahtuu
klo 9.00 Koijärven koulu-päiväkodin
pihalta ja paluu samalle paikalle n.
klo 16. Kesäisin vehreä puistoalue
leikkivälineineen tarjoaa maksutto-

Viime vuoden kotieläinpäivän tunnelmissa Virpi Vinnikainen, Liisa Stark
ja Kirsi Jousea.
mia mahdollisuuksia, joita ei tavallisesta leikkipuistosta löydä. Suihkusieni ja kahluuallas, puiston halki
kiemurteleva puro, Liikennekaupunki ja Unelmien Leikkipaikan jättiläispatsaat tekevät Seikkailupuistosta
mielenkiintoisen retkikohteen. Lapsille on lisäksi tarjolla tilaisuuksia
erilaisiin kädentaito- ja taideaktiviteetteihin pientä korvausta vastaan,
erilaiset toimintapisteet maksavat
2-2,50 euroa ja teatteriesitykset n.58 euroa.
Nälän yllättäessä puiston kioskista voi ostaa virkistäviä juomia ja
pikkupurtavaa. Grillipaikka tarjoaa

seikkailijoille mahdollisuuden grillata omia eväitään. Osallistuminen
on siis maksutonta, mikäli ei halua
osallistua työpajojen toimintaan, sillä yhdistyksemme tarjoaa tänäkin
vuonna maksuttoman bussikuljetuksen Koijärven alueen lapsiperheille.
Tästä tapahtumasta ja muusta toiminnastamme saa lisätietoa yhdistyksemme sähköpostiosoitteesta koijarvi.
mll@gmail.com. Kesäretkeen osallistuvat voivat lähettää sitovat ilmoittautumisensa samaan osoitteeseen viimeistään maanantaihin 05.06.2017
mennessä. Tervetuloa koko perheen
voimin mukaan toimintaamme!

KOTIKUUSI

Partiossa voi oppia monenlaisia taitoja.

Esko Vehmaan pihalta Suonpäästä löytyy hyväkuntoinen juhlakuusi,
jonka juurella on kuparilaatta tekstinään ”Kotikuusi istutettu vuonna
1967, jolloin Suomi oli ollut 50 vuotta itsenäisenä valtakuntana”. Viime
kesänä puuta kuvatessani, Esko
muisti äitinsä Ellin istuttaneen puun.
Yhteensä Suomessa istutettiin vastaavia taimia 30 000, joista nyt on
kerätty tarinoita ympäri Suomea.

Myös tänä juhlavuonna suositellaan
puun istuttamista, ja kampanjaa
suojelee tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Lisää tietoa verkkosivulta
osoitteessa tulevaisuudenkuusi.fi
Ritva Pulli
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Huutaen hyvä tulee!
Aprillipäivänä Koijärven koulu-päiväkodin pihalla
huutokaupattiin vanhojen koulujen vanhoja
tavaroita. Tapahtuman tuotto käytetään lasten
retkiin, välineisiin ja ympäristön viihtyisyyteen.

VALIJÄRVEN KUULUMISIA
tulevasta talkootoiminnasta sekä kauden
virkistyskäytöstä
Jututin Valijärvi-toimikunnan puheenjohtaja Paula Kemppiä aiemmin keväällä, jotta saisimme
uusimmat huvilan ja uimarannan
kuulumiset Kylähullu-lehden lukijoiden tietoon. Koijärven Alueen Kylät
ry:n alaisuudessa Valijärvi-toimikunta hoitaa, ylläpitää ja vuokraa
talkootyöllä aluetta rakennuksineen
Forssan kaupungin kanssa tehdyn
vuokrasopimuksen mukaisesti. Sopimus uusittiin hiljattain vuoteen
2030 asti, joten me koijärveläiset
saimme toivottua jatkuvuutta kesän
parhaalle ilonaiheellemme. Huvila
uimaranta-alueineen on ollut yleisessä urheilu- tai virkistyskäytössä
viitisenkymmentä vuotta, entisen
Koijärven kunnan päättämästä ostosta lähtien.
Huvilan kunnostukseen on tänä
vuonna myönnetty LounaPlussan
hankerahoitusta, joka jakautuu kolmelle vuodelle. Toimikunta on päättänyt, että nyt toukokuussa huvilaa
ei vuokrata, vaan aika varataan ulkomaalaukseen, ikkunoiden ja ulko-
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ovien uusimiseen. Saunakauden
koittaessa myös uusi kiuas ja lauteet
odottavat kylpijöitä. Talkootyötä tarvitaan nyt siis remonttiapuun erityisen paljon vuosittaisten tekemisten
lisäksi, vaikka ulkopuolinen urakoija
tekeekin oman osansa. Yleisen uimarannan pukukopit ja käymälät on
kunnostettu muutama vuosi sitten.
Molempien alueiden kesäkuntoon
laittamisen talkoopäivä on vapun jälkeinen tiistai 2.5. Lämpimästi tervetuloa, nuoret ja vanhat, entiset ja uudet
puuhakkaat auttajat! Lisätietoja saa
Paulalta, jolla on aikataulut ja sopimiset hoidossaan. Paula 040 7081648.
Toimikunta ilmoittaa, että juhannuksena 23.-26.6. sauna ja grillikatos ovat kaikkien käytettävissä. Entiseen tapaan kauppias Tarja Pietilä
ottaa huvilan varaukset ja luovuttaa
avaimet maksukuittia vastaan. On
myös päätetty käytännön syistä, että vuokrausvuorokausi päättyy klo
13. Yleinen, maksullinen maanantaisauna kaikille alkaa 2.5. ja jatkuu
syyskuun loppuun asti. Lisäksi kak-

si lisävuoroa torstaina 17.8. ja 7.9.
Kellonajat, hinnat ym. ovat omassa
ilmoituksessaan.
Valijärvi-toimikunnan kokoonpano vuonna 2017: Paula Kemppi pj,
Ritva Pulli siht, Päivi Näpärä rahat,
Tarja Pietilä varaukset, Heidi Cave’n
KakRy, Jorma Jylhä polttopuut, Anni
Korvenoja, Eija Latvateikari, Heikki
Säteri, Aarre Viholainen, Timo Heikkilä ja Seija Rämö.
Valijärven huvilan historiasta ja toiminnasta on kirjoitettu paljon myös
Kylähullun aiemmissa numeroissa
Tässäkin yhteydessä voin mainita,
että vanhoja Kylähullu-lehtiä myydään viiden euron kappalehintaan.
Lehtiä myy KakRy:lle tilitettäväksi ritva.pulli(at)surffi.net tai 050 3427635.
Valijärven huvilan, rakennusten,
uimarantojen ja kauniin harjualueen
siistinä ja hyvässä, luonnonmukaisessa kunnossa pitäminen kuuluu
meille kaikille. Hyvää ja virkistävää
kesää Valijärven rannoilla!

Matkun vanhalle koululle oli kertynyt
aktiivisesta käytöstä poistettua tavaraa niin Kojon, Matkun kuin jo Harjunkin koulujen jäljiltä. Forssan kaupungin kiinteistö- ja sivistystoimet
ehdottivat irtaimiston huutokauppaamista. Tuotot käytettäisiin koulu-päiväkotilaisten hyväksi. Koijärven koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys
ry. tarttui tuumasta toimeen.
Koulurakennuksesta kartoitettiin
myyntikuntoiset tavarat. Niistä napattiin kuvat ja ladattiin yhdistyksen
Facebook-sivuille. Eikä aikaakaan,
kun kyselyjä tavaroista alkoi tulla pitkin eteläistä Suomea. Vanhat
kalusteet, työkoneet ja koulutaulut
herättivät valtavasti kiinnostusta.
Ennakkotarjouksia ei kuitenkaan ehditty ottaa vastaan kantamisen, kuljettamisen ja luetteloimisen lomassa, vaikka niitä tarjottiinkin.
Itse huutokaupan aamu valkeni
räntäsateisena ja koleana. Järjestäjät pureskelivat jännityksestä kynsiään, mutta onneksi säästä huolimatta väkeä tuli paikalle runsaasti. Ja
mikä parasta, suurimmalla osalla oli
kaupat mielessä. Meklarina toiminut
Olli Mäkelä sai puhua äänensä käheäksi, sillä myytävää tavaraa riitti
useammaksi tunniksi. Huutokaup-

paan oli tuotu myyntikohteita myös
lahjoituksina hyvään tarkoitukseen.
Vetonauloiksi kehkeytyivät etunenässä vanhat koulutaulut. Muutaman kappaleen nipuista pulitettiin
jopa satasia. Todellisia asiantuntijoita ja keräilijöitä tuntui olevan paikalla. Myös höyläpenkit ja puutyökoneet löysivät helposti ostajansa.
Vanhojen karttojen kysyntä pääsi
yllättämään jopa järjestäjät, ja parisen kymmentä karttaa huudettiinkin
uusiin koteihin varsin nopeasti. Kalusteita löytyi joka lähtöön, uudempaa ja vanhempaa, edullisempaa ja
arvokkaampaa, mutta jokaiselle löytyi ostaja. Yksikään kohde ei jäänyt
myymättä.
Huutokaupan ohessa pidettiin
myös kirpparia. Koijärven MLL:n
paikallisyhdistys pystytti pihalle hattarakojun, ja kannatusyhdistyksen
kojusta sai lettuja, makkaraa, pullaa
ja kahvia. Ahkerat koululaiset olivat
kasvattaneet myyntiin orvokin ja samettikukan sekä tomaattien ja kesäkurpitsoiden taimia. Taimimyynti
jouduttiin paleltumisuhan takia siirtämään sisätiloihin, mutta muuten
tapahtuma järjestettiin koulun parkkipaikalla. Räntäsadekin ymmärsi
pysyä maltillisena tapahtuman ajan,

Teksi Tiina Leppämäki,
kuvat Mikko Uusi-Heikkilä

joten voidaan sanoa kaiken onnistuneen oikein hyvin.
Koijärven koulu-päiväkodin kannatusyhdistys keräsi tapahtumalla huomattavan summan käytettäväksi lasten hyväksi. Yhdistys tukee, kehittää
ja ylläpitää Koijärven koulu-päiväkodin toimintaa niin taloudellisesti kuin
henkisinkin resurssein. Kannatusyhdistyksen väki kokoontuu yhdessä
opettajiston kanssa miettimään tarpeita ja suunnitelmia säännöllisesti.
Yhdistys rahoittaa esimerkiksi lasten
opintoretkiä, hankkii opintomateriaalia ja liikuntavälineitä sekä rakentaa
piha-aluetta leikkipaikkoineen. Yhdistys myös kartoittaa ja tarjoaa mahdollisuuksia ympäristökasvatukseen
vaikkapa tilavierailujen muodossa.

Tiina ja Paula Leppämäki sekä
Minna Vanhala vaihtoivat kuulumisia
huutokaupan lomassa.

Kouluirtaimistojen
huutokauppatapahtuma keräsi
väkeä koleasta säästä huolimatta.

Ritva Pulli
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Tarkka reitti paremmin
aikataululaatikossa sekä
kuva ajoreitistä.

Tilaa kyyti ajoissa

Palveluautolla
kotiovelta asioille
Teksti ja kuva Heidi Cavén

Julkinen liikenne maaseudulla on lähinnä muutaman koululaisbussi- ja
pikaliikennevuoron varassa. Vähäisistä vuoroista
johtuen pohjois-Forssan
alueen asukkailla onkin
erinomainen mahdollisuus
hyödyntää
palveluautoa
kaupunkiasioinnissaan.
Palveluauto
palvelee
kaikki ikään ja kuntoon
katsomatta. Vanhuksia ja
liikuntaesteisiä autetaan
tarvittaessa autoon nousemisessa ja poistumisessa. Autossa on tilaa myös
rollaattoreille ja lastenvaunuille. Matkan voi maksaa
käteisellä tai Matkahuollon
lipputuotteilla. Myös seu-
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tulippu kelpaa. Maksu peritään aina lyhimmän reitin
mukaan, vaikka auto poikkeaisikin reitiltä.

Palveluauton reitti
Palveluauto hoitaa aina aamuisin koululaisajot, joten
reitin aloitusaikataulu on
sovitettu näiden koululaisajojen jälkeen. Palveluauto
aloittaa vuoronsa klo 8.30.
Forssaan päästään ennen
kymmentä. Kauppa-, lääkäri- ym. asioita on aikaa
hoitaa reilu kaksi tuntia ja
takaisin palveluauto lähtee
paluumatkalle Forssasta
kello 12.00 linja-autoase-

man laiturista 4. Se noutaa
sovittaessa asiakkaita keskustan
asiointikohteista.
Paluumatka ajetaan ilman
kiinteää aikataulua ja reittiä
tarpeen mukaan.
Palveluautolle on määritelty tietty reitti liittyen viikonpäiviin. Maanantaisin,
keskiviikkoisin ja torstaisin
auton reitti kulkee Kojon,
Suonpään,
Saviniemen
kautta Raitoolta Matkuun,
josta Kukkapäähän ja
Forssaan, kun taas tiistaisin ja perjantaisin reitti
kulkee päinvastoin Kukkapäästä Matkun kautta Raitoolle kiertäen Saviniemen,
Suonpään, Kojon jatkaen
Kukkapäähän ja Forssaan.

Palveluauto
poikkeaa
reitiltään kutsusta noutamaan matkustajia tarvittaessa kotipihalta saakka.
Kyytiin voi tulla aikataulukohteista myös ilman tilausta. Aikataulu on joustava ja auto voi olla jossain
aikataulukohteessa
hieman ilmoitettua myöhemmin, mikäli noutoja on runsaati. Mitään aikataulussa
mainittua kohdetta ei kuitenkaan ohiteta ilmoitetttua aikaisemmin.
Kyyti tilataan mieluummin edellisenä päivänä
soittamalla auton puhelinnumeroon 0400 616 122
tai sopimalla asia kuljettajan kanssa edellisellä matkustuskerralla. Mikäli kyyti
tilataan samana päivän,
ne pyritään hoitamaan
mahdollisuuksien mukaan.
Varmemmin saat noudon
kotoa soittamalla edellispäivänä.
Auto pysähtyy reitin
varrella muuallakin kuin
pysäkillä, mikäli se on liikenteellisesti
turvallista
mahdollista. Kyytiin pääsee
mukaan kättä nostamalla.

MAANANTAISIN - KESKIVIIKKOSIN TORSTAISIN, Puh. 0400 616 122

PALVELUBUSSI TIISTAISIN JA
PERJANTAISIN, Puh. 0400 616 122

KOJO - RAITOO - MATKU - FORSSA

KUKKAPÄÄ - MATKU - RAITOO - KOJO - FORSSA

Aikataulukohde

Meno

Paluu

Aikataulukohde

Meno

Paluu

Kojo

8.30

tarvittaessa

Kukkapää

8.30

tarvittaessa

Suonpää

tarvittaessa

tarvittaessa

Matku

8.40

tarvittaessa

Raitoo

8.55

tarvittaessa

Saviniemi

tarvittaessa

tarvittaessa

Raitoo th

8.40

tarvittaessa

Raitoo th

9.05

tarvittaessa

Raitoo th

8.50

tarvittaessa

Saviniemi

tarvittaessa

tarvittaessa

Suonpää

tarvittaessa

tarvittaessa

Matku

9.05

tarvittaessa

Kukkapää

x

tarvittaessa

Kojo

9.15

tarvittaessa

Lempää

tarvittaessa

tarvittaessa

Kukkapää

x

tarvittaessa

Kalsu

tarvittaessa

tarvittaessa

Lempää

tarvittaessa

tarvittaessa

Forssa

n. 9.45

12.00

Kalsu

tarvittaessa

tarvittaessa

Forssa

n. 9.45

12.00

Osayleiskaava etenee
Kojon osayleiskaava on ollut luonnoksena nähtävänä. Kaavatyö
jatkuu kesän ja syksyn aikana rakentamistapaohjeen työstöllä.
Rakentamistapaohjeen osana on ajateltu tehtäväksi kevyen liikenteen
turvallisuuteen liittyvä selvitys, jonka yhteydessä elokuussa käydään
asukkaiden kanssa maastossa tutkimassa ongelmapaikkoja ja ideoidaan
mahdollisia ratkaisuja. Ratkaisuilla haetaan turvallisuuden ja kyläkuvan
kannalta hyviä vaihtoehtoja, joita voidaan myöhemmin hyödyntää
tiesuunnitelmissa. Maastopäivästä tullaan ilmoittamaan myöhemmin.
Sirkka Köykkä, kaupunginarkkitehti

LAUSUNTO Kojon
osayleiskaavaluonnoksesta
Kiitämme Forssan kaupunkia panostuksestaan
maaseutualueiden
elinvoimaisuuden
vahvistamiseen
Kojon yleiskaavoituksella. Koijärven
alueen kylät ry ja Kojon kyläyhdistys ry ovat jo lähes kaksikymmentä
vuotta suunnitelmallisesti kehittäneet aluettaan asukkaiden laatimien
Omaohjelmien avulla. Tavoitteenamme on, että Koijärven alueen kylät
vahvistuvat hyvinä asuinpaikkoina ja
tänne muuttaa uusia asukkaita, palvelut säilyvät ja ovat saavutettavissa sekä yrittäjyys lisääntyy. Samalla hyvin hoidettua ympäristöämme
hyödynnetään niin virkistäytymiseen
kuin matkailussa sekä liikenneturvallisuus paranee. Hyvä kylähenki ja
monipuolinen harrastus- ja vapaaehtoistoiminta ovat vahvuutemme.
Lausuntonamme esitämme, että
Koijärven keskustan, Kojon, kehittämisen vaihtoehtoja hahmotellaan
vielä yhteissuunnitteluna ennen kaavatyön jatkamista. Nyt esitetty ratkaisu on tehty suunnittelijoiden näkemyksenä nykyistä kylää säilyttävänä
ja maltillisesti täydentävänä ratkaisuna. Pidämme tärkeänä, että alueen

maanomistajat, asukkaat, paikalliset
yrittäjät, yhdistykset ja seurakunta
voivat osallistua yhteissuunnitteluun
Kojon kehittämiseksi.
Yhteissuunnittelussa tulee selvittää vaihtoehtoista ratkaisua, jossa
Koijärven koulu ja päiväkoti vahvistuisi selkeämmin kaava-alueen keskustana. Alueella on toimiva vesi- ja
viemäriverkosto, mikä mahdollistaisi
myös esitettyä rohkeamman rakentamisen. Haluaisimme olla mukana
toteuttamassa uudenlaista, tulevaisuuden maaseutuasumista: uusiutuvalla energialla lämpiäviä taloja,
pienyrityksiä, ikäihmisten palveluasumista, kylään sopivaa yhteisöllistä asumista, tietoliikenneverkkojen
parantamista jne. Kunnan omistaman maa-alueen käyttö koulu-päiväkodin ympäristössä on mietittävä
tarkemmin. Osa kunnan maa-alueesta on hyödynnettävä vaihtomaana niiltä osin kuin sille ei osoiteta rakentamista.
Jalankulku ja pyöräily on oltava
turvallista kaikille. Erityisesti lapsille tarvitaan turvalliset reitit Koulupäiväkodille.
Tampereentie (mt

284) halkaisee nyt vaarallisena
kylän. Esitämme suunniteltavaksi
ratkaisun, joka arvostaa kylää ja
asukkaitamme niin, että kylästämme tulee yhtenäinen. Jalankulkijoiden on voitava turvallisesti ylittää
Tampereentie ja autoilijoiden olisi
syytä huomata tulevansa kylän keskustaan. Kevyen liikenteen väylä
on tarpeellinen vähimmillään Kojon keskustan alueella ja tulevaisuudessa Forssaan asti. Yhteydet
Koulu-päiväkodille on suunniteltava toimiviksi ja selvitettävä uuden
tielinjauksen mahdollisuus koululle
Koijoen ylitse.
Ensin tulisi mielestämme selvittää
Kojon keskustan kehittämismahdollisuudet ja vasta sitten jatkaa yleiskaavaa niin, että siihen saadaan tarvittavat varaukset niin maankäytölle
kuin tie- ja pyörätievarauksille. Lisäksi tulisi kehittää kokonaisvaltaisesti myös kaikkien Koijärven alueen kylien keskustaajamia.
Pirjo Poutanen, Kakry
Leila Virtaranta, Kojon kyläyhdistys
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Syntyneet

Ympäristökasvatuspalkinto
Koijärven koulu-päiväkodille
Teksti Tiina Leppämäki, kuvat Koijärven koulupäiväkoti sekä Mikko Uusi-Heikkilä

Koulu-päiväkoti sai valtakunnallista tunnustusta ansiokkaasta ympäristökasvatustyöstä
ja kestävää elämäntapaa kunnioittavasta toiminnastaan.
FEE Suomi (ent. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ry) palkitsee
vuosittain toimijoita, jotka esimerkillisesti edistävät ympäristökasvatusta
Suomessa. Tunnustuksilla halutaan
nostaa esiin vaikkapa uusia käytäntöjä ympäristöasioiden opetuksessa
tai pitkäjänteistä ja luovaa toimintaa
ympäristökasvatuksen tukemiseksi
ja edistämiseksi.
Koijärven koulu-päiväkoti teki yhdistykseen vaikutuksen monipuolisella kestävään elämäntapaan,
ympäristöön ja yhteisöllisyyteen tähtäävällä toiminnallaan. Yhdistyksen
perusteluissa sanottiin seuraavaa:
”Ruusu myönnetään kestävän ja
ympäristömyönteisen elämäntavan
keskukselle. Koijärven koulu-päiväkoti on nykyaikainen, viihtyisä ja
käytännöllisellä tavalla ympäristöasioita opettava ja edistävä kasvattaja.
Koulurakennuksessa, opetuksessa,
ruuassa, jätteiden käsittelyssä ja
kaikessa toiminnassa on huomioitu
kestävä kehitys ja ympäristömyönteisyys. Iso osa opettajista ja päiväkodin henkilöstöstä on suorittanut
Eko-opettaja täydennyskoulutuksen
Faktia Oy:ssa ja monella on jo entuudestaan ympäristöalan koulutustausta. Koko henkilöstö ja oppilaat
ovat omaksuneet ympäristömyönteisen toimintamallin. Vuorovaikutus kodin ja koulun sekä lähialueen
asukkaiden välillä tukee yhteistä
tavoitetta. Koijärven koulu-päiväkoti
on merkittävä tulevaisuuden tekijä.”
Voimme olla ylpeitä koulu-päiväkodistamme, sillä useimmiten palkinnot
jaetaan yksityisille henkilöille. Koulu
palkinnon saajana on poikkeus.
- On harvinaista, että yhdistyksen tunnustuspalkinto myönnetään
oppilaitokselle, kertoo yhdistyksen
puheenjohtaja Marjo Priha. Hän kui-
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syntynyt 16.5.2016
pituus 49 cm
paino 3125 g

tenkin huomauttaa, ettei hän tiedä
yhtäkään koulua Suomessa, jossa
ympäristömyönteisyys olisi viety
näin pitkälle ja sulautettu päivittäiseen toimintaan yhtä onnistuneesti
kuin Koijärvellä.
Koulu-päiväkodilta
marraskuun
lopulla jaettua palkintoa olivat vastaanottamassa Tero Kaseva, Paula
Numminen ja Tarja Mäkelä.
-Olemme erittäin otettuja tästä
palkinnosta, he toteavat. Varsinkin
kun koko koulu-päiväkodin toiminta
on vasta alkutaipaleellaan. Palkinto
luo myös positiivista painetta jatkaa
samalla tiellä ja kehittää ympäristöpainotteista toimintaa edelleen.
FEE Suomi toimii aktiivisesti koko
Suomessa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Yhdistys tekee myös laajaa yhteistyötä niin kansallisten kuin
kansainvälistenkin
ympäristöjärjestöjen ja yritysten kanssa. Koulupäiväkotimme on siis arvokkaassa
seurassa ja tärkeässä asemassa tulevaisuuden tekijöiden joukossa.

Palkintoa vastaanottamassa olivat
Tero Kaseva, Paula Numminen ja
Tarja Mäkelä

Viivi Alli Irene
Koivula

Virpi ja Ville
Koivula

Alvar
Jalo Henrikki
Leppämäki
syntynyt 29.6.2016
pituus 52,5 cm
paino 4060 g
Tiina ja Janne
Leppämäki

Venla Ella
Amanda Perälä

Aino Hilma
Amanda Talonen

Mette Susanna
Uusi-Heikkilä

syntynyt 2.7.2016
pituus 48,5 cm
paino 3125 g

syntynyt 17.9.2016
pituus 50 cm
paino 3410 g

syntynyt 6.2.2017
pituus 43 cm
paino 2075 g

Kaisa Mäki-Tulokas
ja Juha-Matti
Perälä

Marjo Alen ja
Mikko Talonen

Mari Uusitalo ja
Mikko Uusi-Heikkilä

10.3.17 syntyi tyttö,
Pihlan pikkusisko Matkun Ylikulmalle.
Vanhemmat Päivi ja Arto Vaunuveräjä.

Kyläpapin kuulumisia

Koijärven koulu-päiväkodin
ympäristömyönteisyys näkyy
myös pihamaalla monin eri tavoin.

Ihmeellinen on tämä päivä, kun ei
tiedä sataako taivaalta lunta, vettä
vain räntää. Kevät on ollut kitulias ja
luovuttanut vain hieman lämpöään.
Jos on niin, että Hän säät ja ilmat
säätää, olisi se mukavaa, jos säätäisi lämpöhanaa vähän suuremmalle
tänne koto-Suomeen.
Me suomalaiset olemme vähän
erilaisia ihmisiä kesällä kuin talvella. Kesällä ollaan iloisempia ja avoimempia, osallistutaan moniin kesärientoihin, kyläillään ja seurustellaan
vapaammin. Talvella sitten usein
vain piillään pirtissä ja tullaan ihmisten ilmoille harvemmin.
Nuoret ihmiset ovat ottaneet tämän ilmaston muutoksen tosissaan.
Jos minun sukupolveni rippikoululaiset miettivät päänsä puhki, onko
tanssi syntiä, niin tämän päivän rippikoulussa keskustellaan ilmastosta
ja kannetaan huolta ihmiskunnan
tulevaisuudesta. Monet nuoret ovatkin luontoa säästääkseen siirtyneet
kasvissyöntiin tai vegaaniksi. Omat
asiat tietysti ovat aina lähimpänä,
mutta vaikuttaa siltä, että nuoret ymmärrettävästi ovat eniten huolissaan
tulevaisuudesta. Millainen maailma
heille avautuu? Juuri rippikoulu onkin sellainen turvallinen paikka, jossa

tällaisia asioita voi rauhassa pohtia.
Kristillisestä uskosta avautuukin
uusia näkymiä tulevaisuuteen. Ensimmäinen asia on se, että ihmisen
alkuperäinen tarkoitus oli viljellä ja
varjella tätä maata, se on ihan Raamatun ensi lehdillä. Ja sitä on sitten
tehty. Maa on antanut työn ja elannon ja lopulta myös viimeisen lepopaikan. Ja tärkeää on myös sen
maan varjelu niin, että tulevaisuuden lapsetkin saavat siitä elantonsa.
Siinä varjelussa onkin tämän päivän
haaste. Ihmisen toiminta on aiheuttanut ilmaston muutoksen tällä
pallolla, ehkä suuremman kuin koskaan sen historiassa. Jäätiköt sulavat, meren pinnat nousevat, aavikot
laajenevat, luonnonmullistuksia on
monin paikoin. Monet kasveista ja
eläimistä eivät kestä muuttuneita
olosuhteita vaan kuolevat sukupuuttoon. Mikä on edessä päin?
Vaikuttaa siltä, että meidän on otettava entistä vakavammin se maan
varjelu. Liiallinen hyötykäyttö rasittaa
peltoja ja luontoa. Kunnon metsämies
ja maamies on aina ymmärtänyt kunnioittaa maata, metsää ja ilmastoa.
Luonnon voima on kuitenkin suurempi kuin ihminen. Jokainen joka on ollut kovassa myrskyssä, tajuaa miten

pieni ja hauras on yksi ihminen kun
luonnon mahtavat voimat jylisevät.
Tällaisia ajatellessa helposti mieli
masentuu ja toivottomuus on lähellä.
Mutta se ei auta yhtään eteenpäin.
Paljon suurempia voimia ihmisessä
ovat kiitollisuus ja toiveikkuus. Ilmastokin on muuttunut moneen kertaan
maapallon historiassa ja uudet haasteet ovat astuneet näköpiiriin. Silti
meillä on vielä aikaa tehdä päätöksiä
tulevaisuuden hyväksi. Turha saastuttaminen, kulutus vain kulutuksen
vuoksi, maailman kaupan saattaminen tasapainoon niin, että köyhätkin
ihmiset saavat työstään kunnollisen
korvauksen, säästäväisyys ja kohtuullisuus – nämä ovat kaikki asioita,
jotka rakentavat tulevaisuutta. Nämä
ovat myös vanhojen sukupolvien hyveitä, jotka sopivat myös tämän päivän nuorille. Eikä ole vanhentunut
sekään neuvo, että kaikissa huolissa, niin isoissa kuin pienissä, voimme kääntyä Hänen puoleensa, joka
on kerran kaiken luonut. Sieltä on
tullut se voima, joka on kantanut monet sukupolvet vaikeimman yli. Askel
askeleelta toisiamme tukien kuljemme huomista kohden.
Mauri Laihorinne
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Matkun ja Kuuman VPK:t harjoittelevat säännöllisesti yhdessä. Yhteistyötä he
tekevät muutenkin, sillä alueet lomittuvat keskenään ja tarpeen tullen toista
tuurataan. Kun tapahtuu onnettomuus, tulipalo tai sairaskohtaus, nämä arjen
sankarit ovat minuuteissa lähtövalmiina.

APU ON LÄHELLÄ!
Teksti Tiina Leppämäki, kuvat Heidi Cavén

Kuukausittaiset
yhteisharjoitukset
ovat alkamassa Matkun VPK-talolla,
mutta kouluttajaa ei näy. Turhanpanttina vapaapalokuntalaiset eivät kuitenkaan halua istuskella. Ei aikaakaan,
kun toimittaja on tukevasti sidottu
tyhjiöpatjaan, happisaturaatio on mitattu, ja mikä tärkeintä, vointi on selvitetty juurta jaksain.
- Potilas on tärkeintä saada rauhoittumaan. Kyselemme vointia ja tapahtumien kulkua saadaksemme hoidon
kannalta tärkeää tietoa, mutta myös
siksi että kertoessaan potilas rauhoittuu. Usein kyllä jo se, että olemme
paikalla riittää rauhoittamaan, kertovat vapaapalokuntalaiset.
Myös itse pelastushenkilökunnan
on pysyttävä tositilanteessa rauhallisena. Siksi koulutus ja harjoittelu ovatkin työn merkittävimpiä tekijöitä. On
pysyttävä ajan hermolla ja tiedettävä
mitä tehdä. Myös sairaanhoitopiiri

edellyttää tietyn määrän koulutustunteja vuodessa.
- Koulutuksissa elvytys on ensisijalla. Meidän on pari kertaa vuodessa
hyväksyttävästi suoritettava elvytyskoe, kertoo Matkun VPK:n päällikkö
Jussi Sirkesalo.
Toimittajaa ei onneksi tällä kertaa
tarvitse elvyttää, mutta muita koulutettavia asioita on hyvä kerrata. Ensihoito kehittyy ja muuttuu sitä mukaa
kun uusia tutkimustuloksia ja välineitä sovelletaan käytäntöön. Uusimpana isona muutoksena ensivasteessa
ovat lääkkeet. Niitä voidaan tarpeen
mukaan antaa yleisimpiin ja tunnistettavimpiin vaivoihin, kuten sydänongelmiin, allergisiin reaktioihin ja
kuumeeseen tai kouristuksiin.
- Kyllä meiltä rompetta löytyy sokerista ja suolasta lähtien, vitsailee Sirkesalo.
Pian suurista laukuista onkin pu-

rettu monenlaista mittaria, laitetta,
sidetarvetta, pussia ja pulloa. Toimittajalle esitellään uusinta elvytyksessä
käytettävää apuvälinettä, jolla saadaan
hengitystiet pysymään auki hapetusta
varten.
- Meidän tehtävämme on myös
tarvittaessa valmistella nesteytys niin
valmiiksi, että paikalle saapuvan ambulanssihenkilökunnan tarvitsee vain
laittaa kanyyli suoneen. Ensivasteessa
teemme kaikkemme, jotta hoito saadaan nopeasti käyntiin ja sujuvasti
jatkumaan, kertoo Kuuman VPK:n
päällikkö Sanna Heikkilä.
Sikin sokin lattialla lojuvat tarvikkeet saavat toimittajan pulssin kiihtymään, mutta vpk:laiset tietävät mihin
mikäkin kuuluu. Sekin on olennainen
osa koulutusta. Hälytyksen tullessa
tavaroita ei etsitä, kaiken pitää sujua
nopeasti.
- Harjoittelemme säännöllisesti

Matkun VPK-talon pihalla poseerasivat
Jussi Kuusisto, Jussi Sirkesalo,
Matti Mäkelä, Timo Heikkilä ja
Sanna Heikkilä.

pakkaamista ja purkamista, Sirkesalo
kertoo. Autojen on oltava aina lähtövalmiina ja kaikella on paikkansa ja
järjestyksensä.
Kesällä harjoitusaikataulu on hiukan väljempää. Maaseudulla kun ollaan, peltotyöt ajavat edelle. Myös

metsästyssesonki aiheuttaa taukoja, ja
vakituinen kouluttaja tykkää kuulemma kalastaa.
- Mutta talvisin tunnit otetaan
kyllä kiinni, vapaapalokuntalaiset vakuuttavat.

Nopeita lähtöjä

Timo Heikkilä (vas.) kyselee
toimittajan vointia.
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Kun toimittaja on saatu tukevasti tyhjiöpatjaan, mitataan verensokeri.

Jussi Sirkesalo esittelee mitä
kaikkea varustelaukuista löytyy.

Hälytyksen tullessa kaikki vapaapalokuntalaiset saavat puhelimeensa
tekstiviestin. Viime vuonna Matkussa
tapahtui näin 44 kertaa ja Kuumassa
30 kertaa. Silloin ei aikailla. Jokainen
lähtee siitä paikastaan VPK-talolle.
- Hälytyksen tullessa meillä on viiden minuutin sisällä oltava neljä henkeä autossa lähtövalmiina, kertoo Sirkesalo Matkusta. Kuumassa vastaava
luku on 10 minuuttia ja kolme henkeä,
Heikkilä kertoo.
Käytännössä nuo minuutit jopa alitetaan. Matkun keskiarvo on neljän ja
puolen minuutin paikkeilla ja Kuuman alle seitsemän. Niinä minuutteina saavutaan VPK-talolle, tarkistetaan
radiosta hälytyksen laatu ja tarkemmat
tiedot, sekä siirrytään tarvittavan varustuksen kanssa joko ensivasteautoon
tai pelastusyksikköön, tai molempiin.

Matkussa hälytykseen vastaavat 11
vapaapalokuntalaista ja Kuumassa 9.
Poissaoloista sovitaan etukäteen. Jos
joku on vaikkapa matkoilla, se on aina
muilla tiedossa, ja reissut sovitellaan
niin ettei henkilöstön vahvuus kärsi.
Muutoin hälytykseen lähdetään riippumatta siitä missä ollaan tai mitä tekemässä.
- Joskus lähdettiin puvut ja juhlamekot päällä kesken rippijuhlien. Paloesimies huomasi metsässä yhdellä
miehellä kravatin kaulassa. Niinpä hän
tuli keikan jälkeen mielenkiinnosta
katsomaan minkälaiset tamineet sieltä haalareiden alta keneltäkin löytyy,
Heikkilä muistelee.
Sirkesalo muistaa tapauksen, jossa
kesken nuorison harjoitusten tuli hälytys. Jokioisten museorautatielle oli
lavastettu onnettomuus, ja osa palokuntalaisista oli pukeutunut uhreiksi.
Yhdellä oli takki väärinpäin ja kravatti
niskassa, toisella minimekko ja taisi
jollakulla olla irtonainen rintavarustuskin.
- Keikalle saapunut paloesimies
hämmästyi niin, että unohti laittaa
käsijarrun päälle. Siinä saatiin sitten
lopuksi pelastaa hänen autonsakin,
Sirkesalo naureskelee.
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Lintuharrastus rentouttaa

Palkitsevaa työtä
Parasta antia työssä on auttaminen,
siitä kaikki ovat yhtä mieltä.
- Kun lähimmäinen on hädässä,
häntä autetaan. Se on koko homman
ydin, Heikkilä tiivistää.
Toimittaja saa porukan hiljaiseksi
kysyessään mieliinpainuvimmista tapauksista. Ne kun ovat niitä, joita ei
mielellään muistella. Mutta niistäkin
selvitään, ja vaikeat tilanteet kohdataan maalaisjärjellä. Oman haasteensa
tuo se, että autettavat ovat usein kyliltä
tuttuja ihmisiä.
- Mutta kaikesta huolimatta homma on palkitsevaa ja mielekästä, kaikki
summaavat. Ja tämä porukkahenki on
hienoa, he lisäävät.
Mukava osa harrastusta ovat myös
nuorison toimintavuorokaudet ja leirit, joita matkulaiset järjestävät aktiivisesti.
- Olemme leireilleet niin Posiolla
kuin Englannissa Sherwoodin metsässä, Sirkesalo kertoo. Ja monessa
paikassa siinä välissä, niin kesäisin
kuin talvisinkin, hän jatkaa.
Sirkesalon mielestä nuorison kanssa
touhuaminen onkin parasta piristystä.
Nuorten kehitystä kunnon aikuisiksi
on ollut mukava seurata, ja todeta tehneensä osaltaan hyvää työtä.
- Kerran tuli sattumalta pari kolmekymppistä naista kiittämään koulutuksesta, jossa olivat olleet viisitoistavuotiaina. Silloin istui tyytyväinen
mies huoltoaseman baarissa lounaalla,
muistelee Sirkesalo.
Nuorissa on muutenkin vapaapalokunnan tulevaisuus. Vaikka toimintaa
voikin jatkaa niin kauan kuin kunto
kestää, aktiiviporukka väkisinkin vanhenee. Tarvitaan siis uutta verta tilalle.
Vapaapalokuntalaiset toivottavatkin
ihan kaikki kynnelle kykenevät toimintaan mukaan.
- Sen kummempia pääsyvaatimuksia meillä ei ole, kunhan nyt kynnyksen yli pääsee tuvan puolelle, Heikkilä
heittää.
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Lintuharrastus on
antoisaa puuhaa. Etenkin
maaseudulla asuessa
lintulajien monimuotoisuus
saattaa yllättää.

Jussi Sirkesalon rakkaisiin muistoihin kuuluu Englannista Sherwoodin
metsäleiriltä saatu seinäplakaatti.

Jussi Sirkesalo

Sanna Heikkilä

Työ: Laadusta ja ostoista
vastaava ParmaRaililla
Perhe: Neljä aikuista lasta ja
vaimo
Harrastukset: Matkailu,
leireily ja koiranäyttelyt
VPK:ssa: Mukana
10-vuotiaasta. Ensimmäisellä
hälytyksellä armeijan jälkeen.
Myös tytär mukana VPK:ssa.

Työ: Työtoiminnan ohjaaja
Loimaalla
Perhe: Mies ja kaksi lasta
Harrastukset: Hevoset ja
ratsastus, rivitanssi, koirien
kanssa touhuaminen
VPK:ssa: Mukana 10-vuotiaasta,
ensimmäisellä hälytyksellä
18-vuotiaana. Ollut toiminnassa
mukana Jokioisilla, Hyvinkäällä,
Forssassa ja Kuumassa.

Matkun VPK:n päällikkö

Kuuman VPK:n päällikkö

Reijo Leino on harrastanut lintujen ja
luonnon tarkkailua jo 70-luvulta asti.
Hänet saattaakin nähdä usein maastossa tai tienpäällä kiikaroimassa.
Reijon mukaan harrastuksessa kiinnostavaa sen yllätyksellisyys.
- Mitä tahansa voi tulla vastaan,
ei pelkästään lintuja vaan erikoista
käyttäytymistä ja metkoja tilanteita.
Samalla oppii uutta linnuista ja luonnosta. Ulkona oleminen on aina mieluista ja kuntokin pysyy kohdillaan siinä ohessa, puhumattakaan henkisestä
puolesta. Kirjaamalla ja ilmoittamalla
havainnot lintutietopalveluun www.
Tiira.fi kertyy lisäksi arvokasta tietoa
paikallisesta linnustosta, Reijo vinkkaa.
Reijo sanoo innostuneensa linnuista
70-luvun lopulla, kun mummo hankki
kotiin legendaarisen Valittujen Palojen
lintukirjan ja joulupukki toimitti kiikarit. Nämä yhdessä sysäsivät hänet metsäretkelle, joka jatkuu edelleen. Pitkään
Reijon innostus kesti vain kevätmuuton
ajan, mutta alkoi sitten vähitellen lisääntyä syksyynkin ja jossain vaiheessa
ympärivuotiseksi. Reijo toteaa saaneensa lisäpotkua harrastukseensa vuonna
1996, jolloin hän liittyi Lounais-Hämeen lintuharrastajiin (LHLH). Siellä
oppia ja kokemusta alkoi tulla saman
tien, samoin uusia kavereita.

Lintulajit
Reijo on havainnut Suomessa n. 250
lintulajia, mikä on hänen sanojensa
mukaan varsin vähän verrattuna harrastusvuosiin. Reijo toteaa ettei ole
suuremmin lintujen perässä juossut,
vaan on liikuskellut niillä nurkilla,
missä milloinkin on asunut, pääasiassa
Lounais-Hämeen alueella.
Paras laite lintujen tunnistamiseen on
kaukoputki ja kiikarit. Kaukoputket ovat
suhteellisen arvokkaita, eikä niitä välttämättä heti aluksi hankita. Reijo itsekin
jahkaili 15 vuotta putken hankintaa.
- Harvinaisin lintu kohdallani on
Jokioisten Lintupajuun 2012 harhautunut arohyyppä, Reijo kertoo. Se

Reijo Leino seuraa
linnustoa mm.
kaukoputken kautta.

on maailmanlaajuisesti äärimmäisen
uhanalainen ja kannaksi on arvioitu
600 - 1800 lintua. Taisi olla kuudes
havainto Suomessa. Täytyi siinä lintukirjaa hetki tutkiskella.”
Reijo toteaa parhaan ajan lintujen tarkkailuun olevan kevät, jolloin
muuttolinnut saapuvat ja uusia lajeja
voi nähdä päivittäin.
- Syksy on myös mielenkiintoista
aikaa, kun maastossa on vielä viivyttelijöitä ja liikkeellä ovat paitsi muuttajat myös vaeltajat. Vuorokaudesta
paras aika on varhainen aamu, jolloin
lintujen lauluinto on suurimmillaan
aamulla laantuen päivää kohti. Yö on
myös hienoa aikaa alkukesästä, kun
yölaulajat ovat äänessä. Ja tietysti vielä kevättalven yöt, jolloin äänessä ovat
pöllöt, innostuu Reijo.
Reijo vinkkaa, että lintuharrastuksen aloittamista ajatellen paras aika
on kuitenkin keskitalvi, jolloin lintuja
on vähän. Silloin lintuja on helpompi
opetella tunnistamaan. Reijon mukaan
parhaita paikkoja Lounais-Hämeessä
lintujen tarkkailuun voi ajatella olevan
lintutornit, koska niitä on pystytetty
juuri parhaisiin paikkoihin.
- Kylähullun lukijoille tuskin täytyy
Koijärvestä kertoa, mutta Kortejärvi
Urjalassa voi olla jo oudompi paikka.
Sieltä löytyy jykevä luontotorni, josta näkee liki koko järven ja viereisen
peltoaukean. Lintuja löytyy muut-

toaikana melkeinpä järven täydeltä.
Torneissa on hyvää myös se, että sieltä
katsellen on linnuille vähiten häiriöksi, tuumaa Reijo.
Reijo muistuttaa luonnon huomioisesta siellä liikkuessaan, jotta ei häiritse lintuja eikä muitakaan eläväisiä.
Myöskäänn ei pidä kiikaroida ihmisten pihoihin, ei sotkea viljelyksiä eikä
tukkia peltoteitä. Kriittisyys ja tarkkuus on hyvästä, samoin oikeanlainen
nöyryys: Jos ei pysty tunnistamaan
kaukana lentävää petolintua, niin sitten se on vain petolintu.
Luonto on voimaannuttava ja lintuharrastus onkin hyvä ja edullinen tapa
irtautua normaaliarjesta kiireineen ja
stresseineen. Lintuharrastuksesta saa
kattavasti lisätietoa mm. www.birdlife.
fi ja paikallistasolla www.lhlhry.fi , josta löytyy mm. tietoa tulevista tapahtumista ja retkistä.
Reijo toteaa, että Lounais-Hämeen
lintuharrastajat kuuluu 30 paikallisyhdistyksen joukkoon, jotka kuuluvat
Birdlife Suomeen. Em. yhdistyksiin
kuuluu n. 13 000 jäsentä. Joka tammikuiseen Pihabongaukseen osallistui tänä vuonna yli 22 000 henkeä ja
erään arvion mukaan Suomessa olisi
500 000 linnuista pitävää ihmistä.
- Jos oikein innostuu ja heti kaipaa lisätietoa asiasta, myös sitä Värälänaukeella kiikaroivaa lintumiestä saa tulla nykäisemään hihasta, sanoo Reijo hymyillen.
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Rotukissa
lemmikiksi

Ullan kanssa Tantsulla…
Kyläläisten iloinen liikuttaja on Ulla Leino,
jolla on monta eri liikuntaryhmää niin kylillä
kuin kaupungissakin. Kylähullu kyseli hiukan
Ullan taustoista ja liikuntaharrastuksesta.
Ulla on aloittanut tanssiharrastuksen noin yhdeksän vuotiaana Tampereen
balettiopistossa, jazz-tanssi
tunneilla. Jazz-tanssi pysyi Ullan elämässä mukana
aina parikymppiseksi asti,
jolloin opiskelujen myötä
tullut kolmivuorotyö katkaisi lupaavasti alkaneen
tanssiuran.
15 -vuotiaana Ulla lähti
sisarusten kanssa lavatansseihin, mikä jazz-tanssin
kanssa täytti kaiken vapaaajan. Jazz-tanssin ohessa
tuli harjoiteltua hieman
klassista balettia sekä telinevoimistelua. No, mahtui
siihen joukkoon vielä suunnistuskin. Ullan opiskellessa Joensuussa tuli matkaan
mukaan tanhuaminen ja
kilpatanssia, jotka kuitenkin
jäivät aikatauluongelmien
vuoksi vain vuoden mittaisiksi kokeiluiksi.

Jazz-tanssista
rivitanssiin
Matkuun muuton 1989
jälkeen tanssilajilistaan on
tullut mukaan rivitanssi,
jota Ulla on tanssinut ja
opettanut vuosituhannen
vaihteesta asti. Ulla on kokeillut tanssilajeista aina
mitä tarjolla on ollut. Muutamana vuonna oli jazztanssia, sitten modernia,
afrikkalaista ja irlantilaista
tanssia. Muutamalla itämaisen tanssin tunnillakin Ulla
ehti käymään. Viimeisin
pidempi tanssiharrastus on
ollut show-tanssi.
Eipä se tanssijallakaan aina niin helppoa ole. Selkäongelmien ilmaantumisen
jälkeen on tahtia hieman
pitänyt hidastaa ja Ulla
toteaakin erittäin hyväksi
kehonhuollon lajiksi löytä-
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neensä tanssin ja kuntosaliharjoittelun lisäksi Pilateksen.
Ullan repertuaariin siis
mahtuu paljon. Vuosien
mittaan hän on kouluttautunut rivitanssiohjaajaksi,
kuntotanssinohjaajaksi sekä
zumba-ohjaajaksi. Näiden
lisäksi Ullan koulutus on
terveysliikunnan ohjaaja ja
viimeisimpänä koulutuksena ylipainoinen kuntosalilla -ohjaajakoulutus. Koska
tanssi on kuulunut Ullan
elämään oikeastaan koko
ajan tuli sitten kouluttauduttua myös tanssi-liiketerapeutiksi sairaanhoitajan
ammatin lisäksi. Johonkin
väliin mahtui myös painonhallinnan ohjaajan koulutus
ja monta muuta koulutusta.

Rohkeutta
liikuttamalla
Ulla kertoo, että jumppa
-ja tanssituntien ohjaamiseen sykäyksen antoi tarve
päästä omasta arkuudesta
ja ylenmääräisestä jännittämisestä. Harjoitus on auttanut ja jännittäminen on
nykyään ihan siedettävissä
lukemissa. Alkuun ohjasin
vain perusjumppaa, mutta
varmuuden kasvaessa mukaan tulivat tanssitunnit.
Rivitanssin tiimoilta perustettiin esiintymisryhmä
Stetson Girls, jonka kanssa vietettiin monta upeaa
vuotta.
Erinäisiä rivitanssin ja
kuntotanssin kursseja, sekä
Zumbaa, perusjumppaa ja
pacea Ulla on ohjannut niin
kansalaisopistoissa,
kouluilla, kuin yrityksissäkin.
Nykyisin opetuksessa ovat
mukana vain kuntotanssi
ja rivitanssi eri muodoissaan eli perusrivitanssi ja

Teksti ja kuva Heidi Cavén

kuntorivitanssi.
Jumppatunteja
tulee sitten
tuurailtua tarvittaessa, jotta
taito pysyy tallella.

Koululla ja
kylätalolla
Kuntorivitanssia
on
tanssittu jo usean vuoden
ensin Matkun koululla ja
uuden koulun valmistumisen jälkeen Koijärven
koulu-päiväkodilla maanantaisin klo 18.00-19.00. Mukaan on mahtunut tanssijoita
myös Humppilasta, Tammelasta, Forssasta, Urjalasta ja
Ypäjältä. Kuntorivitanssia on
tarkoitus jatkaa edelleen syksyllä 2017. Kuntotanssia on
tanssittu alkaneen vuoden
alusta Forssassa, paikkana
Kuntoutumisasema Ote ja
sen hyvä sali perjantaisin klo
18.00 - 19.00. Syksyllä kuntotanssi jatkuu, mutta paikka
ja aika ovat vielä auki.
- Kuntorivitanssin sap-

luuna on
yhdistelmä
rivitanssista sekä
kuntotanssista, jotka olen yhdistänyt.
Kuntorivitanssia on
tällä hetkellä mahdollista harrastaa vain
Forssan seudulla. Uusia
ideoita haen jatkuvasti eri
tapahtumista ja koulutuksista sekä tanssiohjelmista.
Tanssi-liiketerapeuttina
järjestän myös terapeuttisen tanssin kursseja (Keho
liikkeessä - liike kehossa),
venyttely-/rentoutustunteja
sekä tanssi-liiketerapiaa ryhmille ja yksilöille, Kursseista
ilmoittelen facebook-sivun
kautta (www.facebook.com/
tantsulla).

Touku-kesäkuussa kaikki tanssimaan!
Kesärivarit eli rivitanssia Matkun kylätalolla
keskiviikkoisin 18.00 - 20.00, 3.5.2017 - 21.6.2017
Tarkoitus on tanssia kylätalon pihassa (hiekalla) aina
kun sää sen vain sallii (sateessa ja tuulessa tai kylmän
päivän osuessa siirrymme kylätalolle siätiloihin).
Laitathan päällesi rennot ja itselle miellyttävät vaatteet,
ulkona kannattaa olla joko lenkkarit tai jalkaan voit vetää
vaikka bootsit. Sisätiloissa suotavaa olisi sisäliikunta- tai
tanssikengät. Vesipullo ja hikipyyhe kannattaa ottaa
mukaan.
18.00 - 19.00 alkeet, 19.00 - 20.00 keskitaso / jatko.
Hinta: 7 euroa tunti, molemmille tunneille osallistuminen
10 euroa. (Maksu käteisellä ja mielellään tasaraha.)
Ennakkoilmoittautumiset 1.5.2017 mennessä: Ulla Leino
puh: 045-2073108 tai tantsulla@gmail.com.

Tervetuloa rohkeasti mukaan!

Sanotaan, että ihmiset ovat joko kissatai koiraihmisiä…. No, eipä se ainakaan
pidä paikkaansa suurimman osan tuntemistani ihmisten kanssa. Ehkä ”maalla” asiat nähdään hiukan eri tavalla kuin
kaupungissa, jossa tilaa ei välttämättä
ole niin paljoa käytettävissä.
Moni pystyy nimeämään rotukoiria
samalta istumalta vaikka kymmenkunta, mutta kuinka moni osaa sanoa
viisi kissarotua? Tässä onkin jo enemmän haastetta. Pakko myöntää, että
itsellenikin oli ainoastaan norjalainen
metsäkissa, Brittiläisistä British Royal
Blue, Sfinx ja pienen muistelun jälkeen Ragdoll. Yleisesti puhutaan persialaisista eli pitkä karvaisista kissoista
ja sitten on tämä kaikkien tuntema ja
tavanomaisin eli maatiaiskissa.
Kun haluat rotukoiran, hankit sen
yleensä kennelistä. Rotukissan taas
löydät kissalasta. Kaikki kasvattajat
eivät käytä tuota nimeä. Matkusta
löytyy kissaharrastajia, heistä Puron
Anu on kyllä kasvattaja, mutta kaikki
hänen kissansa ovat myös lemmikkeja,
joten hän ei kissala -nimeä käytä. Anu
kertoo olevansa kausittainen kasvattaja, mikä tarkoittaa että pentueiden
välissä on jopa useita vuosia. Anu kasvattaa kissoja nimellä Debals. Hänen
kissarotunsa on American Curl, joka
on aika uusi rotu Suomessa.

Teksti Heidi Cavén, kuvat omistajilta

Anulla on ollut Ragdollin pentuja,
Pyhän Birman pentuja (kuvassa Anu
ja valkoinen kaunotar) ja norjalaisia
metsäkissoja. Näitä rotuja hänellä on
edelleen. Kissanpentujen luonteita
Anu kuvailee seuraavasti: Curlit ovat
todella vilkkaita ja Ragdollit ja Birmat
taas paljon rauhallisempia, metsäkissat
siitä väliltä.
Kysyessäni pentujen hinnan muodostumisesta Anu kertoo seuraavasti:
Pennun hinta muodostuu vanhempien
mahdollisista näyttelytuloksista, uroksen ja naaraan terveystesteistä, mukana on myös astutusmaksu ja mahdollinen ”hyppymaksu. Kun se oma rotu
on löytynyt, pennut viettävät emonsa
kanssa ensimmäiset 11 viikkoa ja luovutusikä on 12 viikkoa mihin mennessä ne on rekisteröity, rokotettu kahteen
kertaan, madotettu ja mikrosirutettu.
Anulla on lisäksi tapana otattaa pennuista verinäyte Hannes Lohen geenipankkiin. Hintaan vaikuttaa myös
ilmoituskulut, sen lisäksi normaalit
ruoka + hiekka yms. -kustannukset.
Anulla olevat kissarodut sopivat
kaikille kissoista pitäville, mutta hänkin muistuttaa, että kannattaa aina
ensin tutustua rotuun. Anun mielestä
kissan kasvatuksessa tärkeintä on kissan terveys ja luonne. Anu itse käy
omien kissojensa kanssa näyttelyissä,

Anu Puro sylissään pyhä birma.

hän toteaakin, että kissat ovat pärjänneen sen verran mukavasti, että on
kiva käydä kauniiden kissojen kanssa
näyttelyissä. Näyttelyissä käyminen on
ihan oma juttunsa ja Anu toteaakin,
ettei hän edellytä häneltä hankittujen
kissojen näyttelyissä käymistä. Se on
sitten kissan ja omistajan välinen juttu.
Kissaihmisenä tietysti mietin, miten
Anu ehtii kaikki lemmikeitään hellyyttelemään tasapuolisesti. Anu totesikin, että kaikki kissat eivät ole seurallisia ja ne jotka haluavat hellimistä ,
osaavat tulla sitä pyytämään.
Kasvattajan roolissa Anu tuumaa
haastavimman osuuden olevan hyvän
loppuelämän kodin löytäminen pennulle. Kun kissan hankinta on mielessä, Anu muistuttaa, että kissan omistajan pitäisi ymmärtää kissan omituista
”huumorintajua”. Kuitattakoon tähän
heti, että liekö Muru-kollillani olevan
mojova huumorintaju vai mistä johtuu, mutta aamuherätys vauhtihypyllä
vatsanpäälle ei ole se ihanin tapa herätä, tehokas kuitenkin ja hyvä osoitus
kollin huumorintajusta.
Kesäkuussa 10. päivä kylätaloilla
on Avoimet ovet -päivä. Tuolloin on
myös Anu ja kissat mahdollista nähdä
Matkun kylätalolla. Tervetuloa tutustumaan!
Lisätietoa kissaroduista:
www.kissaliitto.fi

Tämän kissan rotu on
american curl.
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Kaikkien kanttori

TURISTIPAPPINA
TENERIFFALLA

Forssan seurakunta on
saanut uuden kanttorin
Esa Lahden jäätyä
eläkkeelle. Kylähullu
jututti Outi AroHeinilää.

pimiä. Asunnostamme saimme kuunnella Atlantin kohinaa ja näimme
meren aukeavan rannattomana. Pappi löysi pian tiensä myös paikallisen
hiekkarannan lentopalloporukkaan.
Paikallinen Suomi-seura järjesti harrastustoimintaa ja monenlaisia juhlia.
Suomalaiset hakeutuivat toistensa
seuraan hanakasti.
Teneriffan pohjoisosan luonto on
uskomaton. Viisi eri kasvillisuusvyöhykettä lähes neljään kilometriin kohoavan Teide-vuoren rinteillä ovat
toista kuin eteläosan vulkaaninen ja
karu maasto. Banaaniviljelmät, appelsiinit, peruna ja värikäs kukkaloisto
talvellakin tekivät lähtemättömän vaikutuksen. Kävin useilla patikkaretkillä
eri paikoissa saarta.
Ihmiset olivat ystävällisiä ja iloisia.
Aurinkoko sen teki?

Teksti ja kuva Heidi Cavén

Vietin talvikauden 20152016 turistipappina yhdessä
vaimoni kanssa Teneriffalla.
Asemapaikkana oli Puerto de la
Cruz, ”Ristin satama”. Suomen
kirkko on edustettuna monilla
paikoilla ympäri maailmaa, niin
Teneriffallakin. Useissa paikoissa
myös kanttori on papin ohella
mukana.

Kuka olet ja mistä olet lähtöisin?
- Olen Forssan seurakunnan kanttori Outi Aro-Heinilä ja tulen Helsingistä. Asuin siellä noin 10 vuotta.
Juureni ovat Satakunnassa ja Varsinaissuomessa.
Miten päädyit Forssaan?
- Kanttoreiden on vaikea työllistyä
Helsingissä. Ja kun Forssa oli oikeassa suunnassa Suomea, niin hain tänne.
Tämä on suurten kaupunkien keskellä.
Julkinen liikenne Helsinkiin, Turkuun
ja Raumalle toimii loistavasti.
Kuinka paljon tunsit Forssan seurakuntaa ennestään?
- En oikeastaan yhtään. Kun olin
10-vuotias, vanhempani siunattiin
Forssassa lähetystyöhön, mutta silloin
täällä satoi koko ajan ja oli ankeata.
Parhaiten tunsin Forssasta ABC-aseman, jossa olemme pysähtyneet vuosikausia aina mökkimatkalla. Ja miksi
siellä. No, koska siellä on koira-aitaus.
Mistä työsi koostuu?
- Työni on aika musiikki- ja juhlapainotteista! Tänään olen ollut koulun
pääsiäiskirkossa, mukana palvelutalojen ehtoollishartauksissa, suunnitellut
kollegani Ilkka Paavolaisen kanssa
pääsiäisnäytelmän musiikkia, vetänyt
Koijärven kirkkokuoroa ja hoitanut
urkujen huoltoon liittyviä asioita. Johdan myös Forssan kirkkokuoroa. Soitan hautajaisissa, häissä, messuissa ja
erilaisissa seurakunnan tapahtumissa.
Suunnittelen ja järjestän seurakunnan
konsertteja.
Mitä soittimia soitat?
- Soitan aika monia soittimia. Ehkä parhaiten pianoa ja urkuja. Sitten
harrastan kanteleen-, viulun- ja nok-
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Kirkossa käydään

Forssan seurakunnan kanttori Outi Aro-Heinilä käy usein Koijärven
seurakuntatalossa.

kahuilunsoittoa. Kitarallakin pystyn
säestämään, jos on pakko. Pidän myös
laulamisesta kovasti!

tai epätasaisesti päivään. Esimerkiksi
lauantaina minulla oli työtehtäviä klo
9.30-20 ja sunnuntaina klo 11.30-16.

Mikä on lempimusiikkiasi - nimeä jokin teos?
- Jaksan aika vähän kuunnella musiikkia työpäivän jälkeen. Hiljaisuus
on ihanaa. Musiikkimakuni on aika
sekava. Autossa kuuntelen mieluiten
radio Rockia, jos lapset vain antavat.
Keittiössä kuuntelen Ylen Ykköstä.
Mielestäni Garbriel Faurén Requiem
on tosi hieno teos.

Vedät myös kuoroja - mitä?
- Vedän tällä hetkellä Koijärven ja
Forssan kirkkokuoroja. Syksyksi olen
ottamassa ainakin yhden lisäkuoron
ja kansalaisopistossa alkaa toivon mukaan myös laulutaidottomien lauluryhmä.

Mikä on mukavinta työssäsi?
- Ihmiset.
Mikä on haasteellisinta?
- Työajat.
Millaiset työajat kanttorilla on?
- Vapaapäiväni ovat yleensä maanantai ja tiistai. Kerran kuukaudessa saan pitää viikonloppuvapaan.
Muuten olen koko ajan töissä, sillä
kanttoreiden työ on työajatonta työtä. Työtehtävät jakaantuvat tasaisesti

Miten niihin pääsee mukaan?
- Kirkkokuoroihin pääsee mukaan
ottamalla minuun yhteyttä.
Mitä pitää osata ennestään?
- Kirkkokuoroon tullessa olisi hyvä, jos osaisi laulaa. Jos kansalaisopiston laulutaidottomien ryhmä
onnistuu, niin siihen ei ole tasovaatimuksia.
Terveiset seurakuntalaisille....
- Osallistukaa seurakunnan musiikkityöhön. Myös musiikkiväärtejä tarvitaan. Tarvittaessa voidaan perustaa
soitinryhmä.

Suomalainen seurakunta muodostuu
talviasukkaista, ”residenteistä” ja lyhytaikaisemmista turisteista. Suomalaisesta kuoriutuu ulkomailla usein
aktiivinen seurakuntalainen, vaikka
kotimaassa saattaa riittää, että kirkossa
näkee valot.
Puerto de la Cruzissa suomalainen
seurakunta on jo pitkään kokoontunut
San Franciscon kirkossa. Tämä kaunis
kirkko keskustassa antaa upeat puitteet jokaviikkoiselle messulle. Paikalla
on yleensä 100-200 henkeä. Aktiivinen kirkkokuoro ja muut musiikkivieraat elävöittävät tilaisuuksia. Vapaaehtoiset suntiot auttavat järjestelyissä ja
työssä pappi sai kokea olevansa oikealla paikalla.
Seurakunnalla on myös seurakuntakoti käytössään ja viikolla seurakuntaillat, raamattupiirit, kuoroharjoitukset ja myyjäiset ovat suosittuja.
Arkisin myös kahvila ja tiistain lounas
olivat keräävät väkeä.
Kohtaamisten kautta elämän ilot ja
vakavatkin kohtalot tulivat tutuiksi.
Seurakunta otti pappinsa omakseen ja
oli hyvä tehdä työtä.

Vähemmistön joukossa
mutta ei yksin
Katolinen kirkko on vahva vaikuttaja
Etelä-Euroopassa. Uskonnon rooli näkyi. Pyhimyksille oli paikkansa ihmisten elämässä. Ehkä heidän
kauttaan oli helpompi lähestyä Jumalaakin? Kirkoissa ja myös katujen kulmissa näkyi pyhimysten kuvia ja ihmiset hiljentyivät niiden edessä. Neitsyt
Maria esiintyi monilla nimillä. Candelarian neitsyt oli Teneriffan oma
Maria, jonka kuva oli joka kirkossa.
Luterilaisena huomasi olevansa pienen kirkon edustaja. Monet tavat ja
muodot hämmensivät aluksi, mutta
yhteys löytyi. Yhteisiä tilaisuuksiakin
oli ja hymy ylitti kielimuureja. Espanjalaisten perinteinen uskonnollisuus
yhdistyi myös rytmikkääseen ja iloiseen

musiikkiin. Meillä on sama Jumala ja
samaa armoa tarvitsemme joka päivä.
Olimme tekemisissä myös muiden
kirkkojen kanssa. Vapaiden suuntien Turistikirkon kanssa oli luonteva
yhteys. Anglikaanien kanssa teimme
yhteistyötä. Pohjoismaisia messuja
pidettiin norjalaisten ja ruotsalaisten
sisarkirkkojen kanssa. Suomalainen
ja pohjoismainen elämäntapa oli espanjalaisille kaukainen mutta samalla
ihailun kohde.

Kokemuksen jälkeen
Mieli vaeltaa vielä usein Teneriffalla. Oli kuitenkin mukava myös palata Suomeen. Yhteiskuntamme on
järjestäytynyt ja vakaa. Sosiaaliturva,
asioitten hoitaminen ja suomalainen
elämäntapa antavat hyvän turvan.
Vuodenaikojen vaihtelu on rikkaus.
Seurakuntatyön monipuolisuus ja yhteydet eri tahoille ovat suuri ilo. Koen
olevani etuoikeutettu saadessani työskennellä Suomessa ja Suomen kirkossa. Mutta talven aurinkoa varmasti
kaipaan ja lentopalloa rantahiekalla!
Esa Löytömäki
kirkkoherra, Forssa

Aurinko tekee hyvää
Suomalaisia vetää Teneriffalle aurinko
ja luonto. Talvellakin keskilämpötila
oli 20 asteen yli ja yötkin olivat läm-
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Sakari Ojanperän runoja
Pässi ja pappa
Se tuotiin meille Nassamäestä, ja nyt ei ole kyse mistään käestä.
Se oli pässi hirmuinen, joka vaati kaiken huomion ja lopulta sai papan tuomion.
Pappa sille vanhaan kamalaan karsinan rakensi, monta päivää teki ja pakersi.
Vain hetken kesti tämä aitaus, jäi tähteeksi vain joku risa lauta sekä kaipaus.
Aamulla papan mennessä kanalaan, oli pässi siellä valloillaan.
Se oli selvästi elementissään, ja jo uudet temput mielessään.
Pappa sitä aikansa katseli ja vanhan miehen verkkaisin askelin siitä hiljaa pois asteli.
Kulki hiljaa kotipolkua ja alkoi itseksensä noitua.
Tämän kaiken huomasi myös pässi, ja se tuli kovin mietteliääksi.
Se oli nyt vinttisillalla valloillaan ja katseli pääkallellaan.
Mitähän mahtoi se tuumia - mietti kai jo uusia juonia?
Siitä paikasta ryntäsi vauhtiin pukki ja samantien kaatui jo vanha rukki.
Ei kuitenkaan tullut papasta vielä muusia ja pässi ehkä mietti, pitäiskö temppu uusia?
Ei tainnut pappa pahemmin pässiä kiittää, kun se huusi ja kirosi, nyt saa kyllä riittää!
On elon aikaa sulla päivä tai kaksi, sen jälkeen olet valmis lahdattavaksi.
Ei auttanut siinä valitus poikien, oli pässi kohta kylmä ja oikonen.
Vaan vieläkö kuitenkin kosti pässi, kun siitä on oikein ollut syötäväksi.
Siin oli karmea eltova maku tämä on tosi eikä satu.

Muistoja

Sian karkumatka
Oli meillä ennen kotona nassu, tunnetaan kai paremmin nimellä possu.
Sillä oli pihalla karsina oma, ei kovin suuri, mut muuten soma.
Kaukalon syrjä se oli järsinyt vaik ei se ruuan puutetta ollut kärsinyt.
Tuli meille kerran kylään Reino, hän oli mulle serkku - siis samaa hiemo.
Oli Reinoa lapsena sattunut vähän, mut tämä on juttu mikä jää tähän.
Tapahtumaketjun melkoisen laukaisi, kun Reiska karsinan oven aukaisi.
Ei siinä kauan ehtinyt aatella, kun possu jo alkoi ”laakasta”.
tämä oli kuin merkkitapaus ja possua hurmasi vapaus.
Se oli aika mahtia, kuin Reiska löi käsillä tahtia.
Sialla sen kun vauhti kiihtyi, se kummasti pihalla vapaana viihtyi.
Tässä vaiheessa toi meteli pihalle papan, sen ilme oli kovin karvas ja hapan.
Se huusi: tuokaas pojat sanko tai nokkospuuropata, ehkä se toimii a on oikea haka.
Ei vielä tästäkään toennut sika, missähän oikein lienee vika?
Pihalta kuului karmea ääni ja mökä, äiti sen kuuli ja arvas et nyt on kyllä hätä.
Hän katsoi aikansa koittaneen ja saartoi sian, joka luuli jo kaiken voittaneen.
Oli hyvä, sanoi Aatu, että tulit hättiin niin saatiin nasu lättiin.
Se sieltä nyt katseli tihrusilmin, se oli päätähti tämän filmin.
Ei tästäkään keikasta ruusuja tullut, kun pappa sanoi: te saakelin hullut.

Voimamiehen silakat
Oli sota-aika Suomessa ja melkein aina pula muonasta,
siksi tämä pieni tarina, mistä nousi kyllä aika marina.
Ei voineet silloin herrat sanoa, juokoon kansa kahvia ja syököön silakkaa,
nekun häipyi unhon yöhän aikaa vilakkaa.
Meillä oli osaltamme vähän tuuria, se rikkoi kohdaltamme hiukan muuria.
Äidillä oli systeri - nimeltänsä Esteri, joka meitä aina usein muisteli.
Hän asui tuolla Rauman puolessa, kertoi aina ilonsa ja huolensa.
Hän mistä lienee tonkinut ja täyden kalapytyn onkinut.
Hän lähetti sen meille junassa, ettemme ois aivan pulassa.
Jokioisten asemalta sen toi meille Eilo Saari, oikein kiva mies, eikä silloin vielä vaari.
Pytty vietiin kohti vanhaa suurta tupaa ja aivan selvää on, ettei tullut lupaa, pyttyyn koskea.
Äidin lähtiessä kauppaan, niin eikös iskenyt jo kätensä Saku silakan laukkaan.
Ajatteli, ettei äiti soimaa, koska miehellä on voimaa, moisen pytyn nostoon.
Vähän vaan se pytty lattialta vastaan kolahti, mutta kyllä sieltä laukka heti lattialle valahti.
Nyt alkoi piinalliset hetket ja äidin odotukset kaupasta, miten saisi kerrotuksi nostelusta
sekä laukasta valuvasta.
Ei ollut äiti vielä liki ovea, kun Aatu alkoi huutaa, sekä hokea.
Saku nosti jo, on laukkaa täynnä koko permanto.
Äiti päästi pienen huokauksen ja ellen väärin muista, niin myös jonkinlaisen manauksen.
Paikalle nyt tuotiin lasipurkkeja ja purnukoita, joihin pantiin suolasilakoita.
Lattia oli kuin kala-allas, kun se oli liemen vallas.
Aatu sanoi, kyllä hän sen tiesi, ettei Saku ole voimamies.
Saku särki nelikorkin vaikka kohta veli onkin.
Nyt jo tyhjän pytyn päällä oli teksti, ”suolasilakoita”.
Minä tästä kyllä opin sekä päätin etten enää koita.
Pahemmin en kanna kaunaa, vaikka ilman selkäsaunaa, täst en selvinnytkään.
Millä sitä ois voinut kostaa, koska pakko oli nostaa - minä olin voimamies!

28

Markus Lammisen muistoja

Markus Lamminen
noin 6-7 -vuotiaana

Varhaislapsuuteni muistot liittyvät
syntymäkotiini Kreiviläntien varrella. Perheissä oli useita lapsia ja
aina leikittiin ulkona.
Mieleeni on jäänyt myös eräs
ikävä tapaus, jossa jäin selästä
kiinni matalan ladon alla. Naapurin vapaat kanat munivat ja me
hoikimmat pojat saimme ryömiä
päivittäin etsimään munat. Pelastustyö kesti mielestäni ikuisuuden.
Sain silloin suljetun paikan kammon, joka vaivaa vieläkin.
Tämä toinen tarina on hauskempi juttu ja tapahtui teini-ikäisenä Pajatien talossamme. Löysimme itsensä pahoin loukanneen
harakanpojan. Veimme linnun
kotiin ja rakensimme häkin. Otin
selville harakalle sopivan ravinnon

ja kokeilujen jälkeen harakka päästettiin vapaaksi. Harakka kesyyntyi
niin, että sen sai käsivarrelle ja olkapäälle. Äitini antoi sen tulla keittiöön sisälle. Ylenpalttinen ystävällisyys loppui, kun äitini huomasi
yhden kahvilusikan kadonneen.
Harakka lensi paikalle heti, kun
menin ovesta ulos. Se hyppäsi polkupyöräni tavaratelineelle nokka
menosuuntaan päin, keikkui, mutta
harvoin nousi lentoon. Saattoi työpaikalleni ja tuli silloin tällöin kotimatkalla vastaan. Oli se sirkushuvia
katsojille. Näin sen sitten myöhemmin lentämässä lajitoverinsa kanssa
- se oli valintansa tehyt.
Markus Lamminen 81v
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Ilkka Kurikan
muistoja ja
kuvia 7/7
1.

2.

90-luvulla tapahtui paljon. Heli jäi eläkkeelle keväällä -91,
kuten jo aiemmin kerroin. Väliaikaisiksi opettajiksi valitsin Tuula Lehtisen sekä Tellervo Santarannan englannin
opettajaksi, koska päteviä ei ehditty saada. Marjaterttu
lopetti keväällä -93 ja uusiksi valitsin Tiina Lampilan ja
Paula Nummisen.
Marjatertun läksiäispäivä oli yhtä juhlaa. Väkeä oli koulu täynnä. Oli puheita, muisteluita, lahjoja, musiikkia ym.
Jo aamulla ennen juhlan alkua lapset saivat halauksen.
(kuva 1),myös varttuneempi väki kuvattiin (kuva 2). Varsin merkittävää oli se, että koulumme entisiä oppilaita
(kuva 3) oli mukana, samoin kuin Helinkin juhlassa. Valitettavasti juhlayleisöstä minulla ei ole kuvia, koska Lassi
Lindqvist tallensi tapahtumat ja yleisön videolle. Vuosikymmenien työ on takana. Ehkä tunnelma oli haikea?
(kuva 4).

6.

7.

1994 alaluokan opettajaksi tuli Maarit Siren ja 1996 Paulan sijaisena oli Maarit Korvenoja. Tuli lyhyessä ajassa
liian paljon muutoksia. Uusi outo tilanne vaikeutti sopeutumista. Lapsissa se näkyi ja kuului rauhattomuutena.
Itsekin olin hermostunut ja varmaan kireäkin,sillä en ollut
kokenut sellaista koskaan ennen. Tällaista ikävää jaksoa
kesti lähes kaksi vuotta ja me opettajat siitä kärsimme.

(kuva 8). Pakettiautooni mahtui vain osa tavaroista, joten kävimme 3-4 kertaa. Valitsimme vain meille tarpeelisen, joten koululle jäi hyvin paljon tavaraa. Koulunkäynti
jatkui ja esim. juhlaohjelmien harjoittelu tapahtui kuten
ennenkin, yhteisvoimin.

Harjun koulu oli siis ”tyhjä”, vain kalusto ja muu irtaimisto
paikallaan. Sain käskyn hakea sieltä Kojolle kaiken hyödyllisen materiaalin. Menimme Paulan ja Tiinan kanssa
tutustumaan tilanteeseen. Tuntui pahalta, ihan kuin olisimme olleet varkaita. Kaikki oli siistiä ja hyvässä järjestyksessä ja meidän täytyi penkoa ja sekoittaa paikat.

Syksyllä -93 Harjun koulu lakkautettiin. Se oli harjulaisille kamala tilanne. Urhoollisesti ja taitavasti olivat
taistelleet koulunsa puolesta. Kun lopullinen päätös tuli, kokoontuivat vanhemmat koululle. Vähän peloissani
menin mukaan. Arvelin, että kouluumme ja kojolaisiin
suhtaudutaan vihamielisesti ja etsitään kaikkea negatiivista. Yllätyin, kun minut toivotettiin tervetulleeksi. Tuntui
mukavalta todeta, että ovatpa fiksuja ihmisiä!

10.Yläasteelle lähtevät -95.

17 lasta tuli Kojolle, suurin osa yläluokkaan. Valmistauduimme huolella vastaanottamaan heidät. Olin kirjoittanut oikein puheenkin. Se jäi pitämättä, koska vain muutama lapsi tuli, muut olivat lakossa. (kuva 5). Vähitellen
heitä ilmestyi ja kuvakin otettiin. (kuva 6). Muutaman
päivän kuluttua olivat kaikki koolla (kuva 7).
3.

8.

11. Laadukkaat istuimet ja taitavat tekijät.

4.
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5.

9. Joulujuhlayleisöä -94.
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Kyläyhdistykset
Maarit Siren siirtyi kesken lukuvuoden Jokioisille. Se harmitti minua todella, menetin hyvän opettajan, lapsirakas,
yhteistyökykyinen ja antautui täysillä työlleen. Paula oli
silloin äitiyslomalla. Tällöin sijaisina toimivat Ritva Pulli ja
Jaana Virkkunen. Syksyllä-98 valitsin alaluokkaan Sirke
Vesalan sekä seuraajakseni Tero Kasevan. Paulan loma
jatkui ja sijaisena oli Liisa Ranki. Ritva Pulli ja alaluokkalaisia. (kuva 17). Kuvassa (18 ) ovat viimeiset oppilaani.
Ongelmaton luokka, josta jäi hyvät ja miellyttävät muistot. Minulla kävi hyvä tuuri kaikissa henkilövalinnoissa.
Onnistuin saamaan aina perhaat mahdolliset,kuten
esim.Paulan,Teron ja Sirken. (kuva 19).

12. Erinomaista yhteishenkeä keväällä -96.Hankkivat luokkasormukset.

17.

1994-95 oli suuri remontti. Koko alakerta kunnostettiin
koulun käyttöön. Tuli tytöille ja pojille suihkut, teknisen
ja tekstiilityön tilat, opettajiston huoneet sekä yläkertaan
liikuntaluokka. Remontti onnistui hyvin, sillä Hannu Eerikäinen ja Pekka Sundell tekivät ammattiylpeinä vain
parasta laatua. Ikävä tapaus oli varkaiden käynti. Kävivät kahdesti ja veivät kaiken arvokkaan. Käyntien välillä kyläläiset keräsivät kolulle viikossa yli 4000 mk. Olin
ostanut jo muutamia laitteita varastettujen tilalle ja nekin
varastettiin.
Itse jäin eläkkeelle marraskuun lopussa 1998. Minut yllätettiin monella tavalla. Useat olivat olleet mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa ohjelmaa. Hevoskyydillä
haettiin aamulla kotoa ja poliisi vei kotiin. Vielä kerran
kaikille kaikesta kiitos! Herkän ja kauniin juhlan järjestitte.
Lopuksi tämän hetken tuntemuksia: Oli onni saada olla pienen koulun opettaja. Sain tutustua ja ystävystyä
miellyttäviin ihmisiin. Opin arvostamaan maanviljelijöitä!!
Vanhemmat suhtautuivat myönteisesti kouluun. Johtokunnista oli valtavasti tukea minulle ja koululle.Tätä ei
voi edes kyllin ylistää. Jäsenet vaihtuivat vuosikymmenien aikana, joten heitä oli useita.On väärin mainita nimiä,
koska silloin pitäisi muistaa jokaisen nimi. Mainitsen kuitenkin yhden: Aarre Viholainen. Hän oli puheenjohtajana
70-luvulta lähtien. Loi lujan yhteishengen kaikkien kesken ja auttoi vaikeissa tilanteissa,ym. Nykyisin on mukava tavata entisiä oppilaita tai heidän vanhempiaan.Näitä
elämän huippuhetkiä on mukava kokea, varsinkin silloin,
kun ent. tytöltä saa halauksen.

Mieleen jääneitä kouluamme
koskevia kommentteja:

13. Yläluokkalaisia -97

- Oli johtokunnan kokous. Odotimme
koulutoimenjohtajaa.Timo Laine saapui
ja totesi: ”Teillä on täällä ihan oikea
meininki.”

15. Joku juhla, esiintyjiä ja yleisöä vuonna -97

18.

- Kaupungin korjausmiehet ihmettelivät
lasten hyvää käytöstä, tervehtimistä,
oven avaamista ja asiallista
keskustelua.
- Timo Laine minulle: ”Teillä on siellä
kaupungin ongelmattomin koulu.”
-Kaupunginjohtaja Venho: ”Täällä
on pidetty hyvää huolta koulusta.”
(kalustosta ja rakennuksista)

14. Ent. oppilas Tomi Anttila järjesti koululle tietokoneita.
Antti Talonen,Tuure Raivonen ja Ville Vinnikainen olivat
jo tuolloin eksperttejä.

16. Ilta oli keittäjänä 1965-1997. Kuva on viimeiseltä
työpäivältä. Keittäjäksi tuli Anne Uusitalo ja seuraavana
vuonna Mari Aalto.
19.
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Koijärven seurakuntapiirin
kesätapahtumat 2017
KESÄEURAT
Su 23.7. klo 14.00 Marja-Liisa Säterillä, os. Savikontie 46
Su 6.8. klo 14.00 Viholaisella, os Kojontie 59

JUMALANPALVELUKSET

Su 25.6. Sanajumalanpalvelus
Matkun rukoushuoneella klo 12.00
Su 9.7. messu kirkossa klo 12.00
Su 16.7.messu kirkossa klo 12.00
Su 13.8. sanajumalanpalvelus
Matkun rukoushuoneella klo 12.00
Su 27.8.messu kirkossa klo 12.00
Su 10.9. messu kirkossa klo 12.00

Koijärven asukkaat ovat jo perinteisesti olleet mukana pyöräilyn järjestelyissä ja ansaitsevat siitä
pelkkää kiitosta. Toivottavasti tänäkin vuonna on paljon innokasta talkooväkeä ja kannustusjoukkoja
reitin varrella.
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Kaikki pieni ja iso metalliromu käy, mutta lavalle tai
alueelle ei saa tuoda jääkaappeja, pakastimia, lasitavaraa, talousjätettä tai öljyä sisältäviä koneita! Akut saa
tuoda niille varattuun muoviseen säilytyslaatikkoon ja
arvometallit varaston oven viereen.
Vesipiste on avattu kesämökkiläisille.
Järj. Matkun kyläyhdistys ry

Kojolla entisen Meijerin pihassa.

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

Matkun Pelipojat

Keskiviikkoisin klo 18 - 19.30
Matkun urheilukentällä alkaen 7.6.16

jalkapalloa pojille ja tytöille
Järj. Koijärven koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry.
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Matkun kylätalon pihassa kesän ajan!

23

Särkijärvi

Jänijärvi

33

Tiistaisin klo 18.00 alkaen
Matkun urheilukentällä,
alkaen 30.5. Tervetuloa mukaan!

METALLINKERÄYSLAVAT

22

Teuro

27
29

LENTOPALLOA

20

Susikkaantie

23

28

Hautakivien pesutilaukset p. Aila Ojanperä p. 0400 952436.
Hinta sovitaan kiven ja työtavan mukaan. Maksu Ailan kautta tai suoraan
seuran tilille FI97 5025 5040 0006 62.
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Terveisin: Miia Laaksonen
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Koijärven hautojenhoitopäivänä KOJON
NUORISOSEURA pitää kahvilaa klo 9-14.
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Tervetuloa nauttimaan
Suvi-illasta koko
perheen voimin!
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Su 24.9. messu kirkossa klo 12.00

Ku
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la

B

Urja

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

A

•

La 24.6. juhannuksen sanajumalanpalvelus
kirkossa klo 12.00

Suvi-illassa on mukana pyöräily 35km / 95km sekä rullaluistelu 35km. Pyöräilyn startti tapahtuu
kello 11 Urheilukentänkadulta ja rullaluistelijat lähtevät matkaan 11.20 samasta paikasta kuin
juoksijat. Matka jatkuu Kalsuntien risteykseen, josta käännytään kohti Kuumaa. Pyöräilijät/
rullaluistelijat jatkavat siitä edelleen Matkuun Matkuntietä ja 35 kilometrin pyöräilijät/rullaluistelijat
palaavat Koijärventieltä kohti maalia Tampereentietä pitkin. 95 kilometrin pyöräilijät jatkavat
vasemmalle kohti Koijärveä ja Urjalantielle, josta käännytään Välkkiläntielle, Halkolahdentielle, taas
Välkkiläntielle ja Kuurlantielle, josta matka jatkuu Teuron Kylätielle, Saviniementielle ja Koijärventielle,
jota poljetaan aina maaliin asti hautausmaan nurkalle.

1

•
•
•

050 5110 573 Kirsti Koivula
TAI
046 878 9196 Käpälämäen löytöeläinkoti Minkiöllä
0400 945 840 Jokioisten Eläinsuojeluyhdistyksen päivystys
045 169 3939 Suomen Löytöeläinapu ry. / www.karkurit.fi
(maksuton)
(03) 4191 2300 Päivystävä eläinlääkäri

Su 11.6. Messu kirkossa klo 10.00

Kesäkuun 17. päivä lähestyy ja valtaisa sekä vauhdikas joukko kiihdyttää
polkupyörillä sekä rullaluistimilla kohti Koijärveä

Juoksijat suuntaavat vanhan
tavan mukaan Tammelaan.
Kymppin startti klo 15.30,
maraton ja puolimaraton klo
16 eli iloista on meno silläkin
suunnalla.

on Koijärven alueella linkkinä
kadonneita ja löytyneitä eläimiä varten.
•

Ma 12.6. klo 18.00 Valijärvellä, os. Leppäkärjentie 23

Forssan Suvi-ilta 17.6.2016

Lemmikkipuhelin
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- Pölypussit
- Keskusimuritarvikkeet
- IV-koneiden suodattimet
- Nuohous- ja IV-kanavien
puhdistustarvikkeet

RAUTANYRKKI OY
Urjalantie 74, Savijoki
0400 887 772
www.rautanyrkki.ﬁ

MONIPALVELUAUTO

Palvelubussi sopii pikaista asiointia varten Forssassa.
Se on tarkoitettu kaikille ikään ja kuntoon katsomatta,
tilaa on niin lastenvaunuille kuin rollaattoreille.
Yhdensuuntainen lippu maksaa saman kuin linja-autossa.
Lähtö on ma, ke, 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 joukkoliikennesuunnittelija
Tiina Aaltoselta puh. (03) 4141 5277.

Helinvoima

Forssan kaupungin kirjastoauton
pysäkkiaikataulu Koijärven alueella
kesällä 2016

personal training

PARITON VIIKKO
Tiistai
14.20-14.50 Kojon kauppa
15.05-15.25 Kokkojärventie 127
15.30-15.50 Koivistontie, th.
15.55-16.15 Suolahdentie, th.

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
16.20-16.35 Kokkojärventie 583
16.30-16.40 Suonpääntie 391
16.50-17.10 Saviniementie 336
16.50-17.10 Saviniementie 336
17.25-18.25 Kojontie, th. Koijärventie 17.25-18.25 Kojontie, th. Koijärventie
Keskiviikko
15.30-15.50 Koijoentie, th. Matkuntie
16.05-16.30 Menostentie 504
16.40-17.00 Suokulmantie 150
17.10-17.50 Matkun kylätalo
18.10-18.25 Ketolantie, th. Kalsuntie

Keskiviikko
15.20-15.35 Konttilantie 62
15.45-16.00 Raitoontie 311
16.10-16.30 Raitoon kauppa, Raitoontie 490
16.40-17.00 Pihamaantie, th. Raitoontie
17.10-17.50 Matkun kylätalo
18.00-18.15 Hirvikoskentie, th. Matkuntie

Torstai
16.50-17.10 Lempääntie 356
Kirjastoauto ei liikennöi arkipyhinä. Aattopäivien aikatauluista
sekä aikataulujen muutoksista ilmoitetaan erikseen.
Seuraa myös kirjaston tapahtumakalenteria.
Lihavointi: pysäkillä käydään joka viikko.

Onko liikunta jäänyt vähiin?
Haluatko parempaan kuntoon?
Autan sinua juuri sinulle parhaiten
sopivalla tavalla. Yhdessä onnistumme!

Personal trainer

Vuoden tärkein päivä
Hyvää voi tehdä vaikka päivän kerrallaan. Siksi avasimme sivuston,
jossa vapaaehtoistyöntarve ja tekijät kohtaavat. Itsenäisyyden
juhlavuoden kunniaksi kutsumme kaikki tekemään kanssamme
tärkeitä tekoja, sadan vuoden edestä.

Tällä kupongilla

valohoitoa 10 x
yht.

Anna sinäkin vuodestasi yksi päivä:

hiiop100.fi #hiiop

Heli Vainio
puh. 045 638 1086

55,55e

Parturi-Kampaamo-Valohoito

Lisätietoja: kirjastovirkailija-kuljettaja (03) 4141 5412
sekä www.lounakirjastot.fi/forssa/kirjastoauto

KESÄISET LAVATANSSIT
KESÄ 2016

KESÄN 2017 EHTOOTORIT KEHRÄÄMÖLLÄ
torstaisin klo 17-20 (Wahreninkatu, Forssa)
Forssa-viikon to 18.5. sekä to 29.6. / to 6.7. / to 13.7.
/ to 20.7. / to 27.7.
Tule myymään tuoretuotteita, muita kesän antimia tai
omaa kirppistavaraasi!
Lisätietoja: www.wahren-keskus.fi/ehtootorit

Teatteriretki
Pyynikin kesäteatteriin

Niskavuoren nuori emäntä -musikaali
Tiistaina 27.6. klo 18.
Rajalan aikataulu Tampereelle: Forssan tilausajolaituri klo
16, Kojo 16.15, Suonpää 16.25, Saviniemi 16.30. Jäsenet
40 €, muut 50 €. Hinta sisältää lipun, matkat ja väliajan
pullakahvit.
lmoittautumiset
Ritva Pulli puh. 050 342 7635, ritva.pulli@surffi.net
Tervetuloa kaikilta kyliltä! Järj. Kojon Nuorisoseura ry.

lauantaina 8.heinäkuuta klo 20-01
Raitoon Vilpolassa (Töyrääntie)

• Perinteistä tanssimusiikkia koko illan.
• Tanssiorkesteri Tähtisade & Jari Säteri.
• Puffetti, arvonta ja mukavaa
yhdessäoloa!

#openfrontcooler

om. Marjo Koivisto, Puh. 03 4220 077, Forssa

#madeinforssa

#astefinland

AMMATTIKYLMÄLAITTEET
JUHLIIN JA TAPAHTUMIIN
MYY JA VUOKRAA

TERVETULOA!

KESÄKUKKIEN MYYNTI
PUUTARHALTA JA
LÄHITOREILTA
Puutarha avoinna kesäkuussa arkisin 9-20,
la-su 9-18 (juhannuspyhät kiinni)

Pe 9.6. Veijo Tonterin kasvattamien kesäkukkien myyntiä
klo 17-18 Matkun kylätalon pihalla

VEIJO TONTERI,
Jokioistentie 389, Humppila
puh. 0500 470 083 (Tarkista kesän aukioloajat)

Aste Finland Oy
Koskivuorenkatu 5
30420 Forssa

puh: 020 970 200 160
email: info@astecoolers.com
www.astecoolers.com

Kun on aika juhlan...

Kreivilän
Kurssikeskus

Pitopalvelu Nopsajalka palveluksessasi!
Syntymäpäivät, sukujuhlat, häät,
kastetilaisuudet, muistotilaisuudet.
Myös astiavuokrausta.

Kreiviläntie 219
31110 Matku
www.kreivila.fi

Avoinna kesäkuusta elokuun loppuun.
Mahdollisuus kasvisruokailuun
runsaasta noutopöydästämme kurssien
ja tapahtumien yhteydessä, varaus
välttämätön puh. 050-3104565.
Ruokailuhinnat 14.8.2016 ovat aikuisilta 15
€ ja alle 12-vuotiaat 7 €.

•
•
•
•
•

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

p. 0400 840 622

www.nopsajalka.ﬁ

Saviniemen maatalousnaisten

VILJASEN PERUNAT
JA VIHANNEKSET

hämäläinen
pitopöytä

Myös majoittuminen mahdollista
määrättyjen kurssien yhteydessä. Katso
kurssit ja tilaisuudet nettisivuiltamme.

Juurespakkaamo
Kuoritut ja pilkotut porkkanat, punajuuret, sipulit, lantut ym.
Rehuporkkanaa eläimille
Energiapuun korjuu tuntityönä tai kokonaisurakkana
kasalle ajettuna
Pienet maanrakennustyöt 5t kumitelakaivinkoneella ja
3t pyöräkuormaajalla

Hakkapeliitta-tapahtumassa 5.-6.8.2017

Tiedustelut puh. 050-3104565
tai kreivila.kurssit@netti.fi

Katettuna la ja su klo 12-15. Su myös kahvio.

®
Pohjois-Tammelasta

HERKUTTELEMAAN!

LÄHIRUOKAA

www.porkkanaa.fi

Vihannesten kotimyynti lokakuusta alkaen ma-pe 10-18
Muulloin sopimuksen mukaan.
Irmeli Vinnikainen 040 544 4110

suoraan tuottajalta tai lähitoreilta toripäivinä!

•

Saatavana tilauksesta myös

•

HEREFORD PIHVILIHAA!

VOIT TILATA MYÖS NETISTÄ WWW.KOTIPIZZA.FI

®

Irmelin värikkäät porkkanat ja hillot ja juureksia

PERUNOITA, MANSIKOITA
JA VIHANNEKSIA

TERVETULOA

porkkanoiden pesu ja pakkaus
kuluttajapakkauksiin
babyporkkanoiden valmistus

Ota yhteyttä!
GLUT

MYÖS

EENIT

TOMA
T

PIZZA
T

Kotipizza Forssa
Kotipizza
Forssa

Torikatu 1, 30100 FORSSA
Torikatu
1, 30100 FORSSA
Puh.03 4356055
Avoinna:
Ma -La6055
11:00 - 21:00 Su 12:00 - 21:00
Puh.
03 435
Avoinna: Ma-La 11.00-21.00 Su 12.00.-21.00

Tervetuloa
Kutomolle!
Kutomon Kauppakeskus
Yhtiönkatu / Forssa
puh. (03) 435 5250

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

Hinta: aikuiset 25,- lapset 5-12 v. 10,alle 5v. ilmaiseksi • Ei ennakkovarauksia,
käteismaksu • Tervetuloa!

Palvelemme koko kesän
ma-pe 8.30-20.00
la 9.00-18.00

Ahdesalon Maatila
Kuurilantie 470, 31230 Susikas
puh. 040 531 6903
maatila@ahdesalo.fi

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

•
•
•
•

Tienvarsiruohon leikkausta
Vesakointia
Puiden kaatoa ja katkontaa
Harvennushakkuuta

JARI HOPPULA
p. 0400 537 206

PUUTARHA AVOINNA:
15.5. alkaen
Ma-La 16-19
Su 10-16
Juhannukseen asti
Lempääntie 553
30100 FORSSA
Juha 0400 877 806
Anna Maija 040 411 9904
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Sisältä juuri remontoitu

MATKUN KYLÄTALO
Matkuntie 630, 31110 Matku
Kaikenlaisiin kokoontumisiin
Tiedustelut
Marja Saarinen
puh. 046 637 4857 (yhteydenotot iltaisin)
tai marja.saarinen@gmail.com

VALIJÄRVI-KESKUS
Leppäkärjentie 23, Forssa

Kaikille avoimet saunaillat maanantai-iltaisin
kesäkuun alusta alkaen syyskuun loppuun asti.
Sauna on lämpimänä klo 16-20.
Iltasaunat 17.8. ja 7.9.. Sauna, kahvi/mehu ja pulla
3 €/hlö, tuotto käytetään Valijärven hyväksi.
Juhannuksena 23.-24.6. kaikki Koijärven alueen
kylien asukkaat ovat tervetulleita Valijärvelle
saunomaan ja grillaamaan (omat eväät mukaan).

Vapaa
pääsy,
tervetuloa!

SU 11.6.

KLO10-15

MLL Koijärven
toimintaa lapsiperheille
KOIJÄRVEN KOTIELÄINPÄIVÄSSÄ
NÄHDÄÄN 11.6.2017

Meidät tunnistaa taas pinkeistä paidoista
sekä ihanasta hattarakoneesta. Lapsille
tiedossa kaikkea mukavaa.

Koijärvellä Mäkelän maatilalla

KESÄRETKI SU 18.6.2017 TURKUUN;
KUPITTAAN SEIKKAILUPUISTOON

Eläimiä rapsuteltavana,
poniratsastusta,
kilpailuja, paljon
nähtävää ja
koettavaa koko
perheelle!

UIMAKOULUSTA LISÄINFORMAATIOTA
VIELÄ MYÖHEMMIN

Koijärventie 802, Forssasta 20 km Urjalan suuntaan

AGRO-TILIT OY

Yhdistys tarjoaa tänäkin vuonna kuljetuksen
Koijärven alueen perheille. Lähtö Koijärven
koulu-päiväkodilta klo 9 ja paluu samaiselle
paikalle klo 16.

INFORMAATIOTA KAIKISTA
TAPAHTUMISTA SAAT:

sähköpostilla: koijarvi.mll@gmail.com
Facebookista: MLL Koijärven paikallisyhdistys
Nettisivuilta: https://koijarvi.mll.fi/
Julkisia ilmoituksia paikallisesti

Tervetuloa!

Sukella iloiseen

Forssan
Vesihelmeen!
Forssa-Tampere -tien varrella kaunis

PERÄJOEN
KYLÄTALO
Tampereentie 801, 30100 Forssa

Erilaisiin tilaisuuksiin edullisesti
Tiedustelut:
Teresa Norri puh. 050 593 6767
teresa.norri@luukku.com

KOIJÄRVITALO

Vesihelmi on avoinna kesäaikaan 26.5.–21.7.2017
ma, ke, pe klo 12-19
ti, to
klo 12-20
la-su
klo 11-17
Vesihelmi suljettuna vuosihuollon vuoksi 22.7.–13.8.2017

Koijärventie 377, 31130 Koijärvi
Tunnelmallisuutta perhejuhliin.
Toimivuutta kokouksiin ja tilaisuuksiin.
Tiedustelut ja varaukset:
Kojon Nuorisoseura ry
Kaija Pajulampi 040 759 8047
kaija.pajulampi@gmail.com

EDULLISET HINNAT

Aikuiset
Lapset (4-16v.),

Eteläinen Puistokatu 2, 30420 Forssa
Puh. (03) 41 41 5640

opiskelijat, eläkeläiset

Perhelippu

8e
6e
20e

(2 aik. + 1 lapsi, seur. 5e/ lapsi)

AVOINNA

ma, ke, pe 6-21
ti, to
10-21
la, su
11-18

SAHATTUA PUUTAVARAA
SAHAUSPALVELU E. KUUSNIEMI
Rahtisahaukset - Kuljetukset
Köllinkirkkotie 114 , 31110 MATKU
puh. 040 591 1568
•
•
•
•
•

Saneeraukset
Uudisrakentaminen
Suunnittelu
Pyörökuormaaja
Minitelakaivinkone

• Lattioiden piikkaukset
minitelakaivinkoneella
• Asbestikartoitukset
• Pienet maanrakennustyöt kaivinkoneella

Juha Torkkel
puh. 0400 606 913
rakennustyotorkkel@gmail.com
www.rakennustyotorkkel.fi

AUTOKORJAAMO
MATKUN HUOLTOPISTE
Katsastus
Remontit
Öljynvaihdot
Määräaikaishuollot
Renkaat/rengastyöt

Putkiasennus
Jukka Vinnikainen
LVI asennukset ja tarvikkeet
Käyttövesisaneeraukset

P. 040 705 7285
KUUMANTIE 868, MATKU

JUNTTURI KY
Urjalankylä

• Putkityöt
• Ilmastointityöt
• Öljypoltinasennukset ja huollot

p. 040 5521 185
www.juntturi.fi

Matkusta maailmalle automaatioratkaisuja
teollisuudelle jo 20 vuoden kokemuksella.

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

Puh. 0400 535 606
www.putkiasennusvinnikainen.fi

Holja Rakennuspalvelu Oy
Holjasti, mutta huolella jo vuodesta 1995

Rakentamista ja rakennusten saneerausta
rennolla, mutta ammattimaisella otteella
jo vuodesta 1995.
Me Holja rakennuspalvelulla
hoidamme homman vaikka
avaimet käteen -periaatteella
• REMONTIT • VESIVAURIOT
• UUDISRAKENNUKSET
ww.holja.fi
w
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Taidokas, siisti ja taattu
on meidän työmme laatu!
Löydät meidät myös
Jori Eerola 050 571 9150
Facebookista!
jori.eerola@gmail.com
Timo Aaltonen 050 552 5226
Jokioistentie 269, 31640 Humppila

Kalanmyyntivaunustamme
tuoretta, savustettua ja
graavisuolattua kalaa sekä
sillejä ja silakoita.
Olemme paikalla Forssan torilla
tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin sekä
Urjalan torilla perjantaisin.

Taloushallintopalvelut
asiakaslähtöisesti ja
ammattitaidolla.
Meiltä myös maa- ja
metsätalouspalvelut!

Tervetuloa
kalakaupoille!

Nostopalvelua

NOSTO
KALEVA
Eero Kaleva
Kuuselantie 83, 30100 Forssa
puh. 050 380 3457

Kalaliike Asp Oy
www.kalaliikeasp.fi

Taija Torkkel

puh. 050 309 6680
taija.torkkel@hameentaitolaskenta.fi
www.hameentaitolaskenta.fi

ÄKKIÄ HANNUN
KELLOON

PA HAKIEN ITTELLES
KUNNON KELLO!
...VAIKKA ATLANTIKKI.

Häggman Petri
p. 045 120 7772
YRITYSTEN
KIRJANPIDOT
RAIJA HIISILÄ

Matkuntie 663, 31110 Matku

HANNUN
VORSSA
HANNUN KELLO,
KELLO, VORSSA

puh. 050 324 2289

•
•
•
•
•
•

Kantojyrsintää
Muoviputken paikannus
Ketjukaivuri
Kuormaaja
Pihakaivuut (pieni telakone)
Ym.

Katso kalustomme ja
työnkuvamme kotisivuilta

www.ph.auttaa.fi

PUU-TEE

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

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

latvaan”
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Jussi Korsi
puh. 0400 867 685

KOIVULAN
KUORIMO OY
040–553 8473 Mikko Koivula

Yrityspörssi

TAKSI HANNU HIISILÄ
puh. 0400 454 544
Paljon muutakin kuin vain taksi!

TAKSI
MATTI LEHTINEN
kuljettaa 8 henkilöä
tilataksilla Matkussa

Automaalaamo A. Tuomola Oy
AUTOPELTIKORJAAMO- JA MAALAAMO
Kojonkirkkotie 35, 30100 Forssa
p. (03) 435 0335, p. 040 768 8876

Apteekit

Hienomekaniikka

Kutomon Apteekki, Kutomon
kauppakeskus, Yhtiönkatu, Forssa.
Puh. 03 435 5250

Dinmec T. Vihmakoski & Co P.
040 512 2340, 31110 Matku.
Hienomekaanisten laitteiden korjausta
ja osien valmistusta.

Automaalaamot
Automaalaamo Jyrki Latvala Ky,
Tampereentie 591, 30100 Forssa.
P. 0400 911 087. Myös autojen
remontoinnit, japanilaisten autojen
varaosat

(Autossa on myös pyörätuolinostin)

Automaalaamo A. Tuomola Oy,
Kojonkirkkotie 35, 30100 Forssa.
P. 03 435 0335 tai 040 768 8876.
Autopeltikorjaamo- ja maalaamo.

Tilataksilla järjestyy kuljetukset

Auto- ja konekorjaukset,
huollot, teräsrakenteet

mm. kauppaan, lääkäriin, apteekkiin,
ryhmäretkille, yöriennoille, risteilyille

Auton tavoittaa numerosta

0500 210 164

SORA- JA KIVIAINEKSET
Sorat, hiekat, kalliomurskeet
Paasikankaantie 267
31130 Koijärvi
Toimisto:
Nikkilänkatu 5e
30100 Forssa

KULJETUS

NUKARI

p. (03) 435 2642 , 0400 690 935

RENKAAT JA
VARAOSAT
Lepistönkatu 16, Forssa
Puh. 03 4223 180

Maatilakorjaamo Leppämäki,
Raitoontie 192, 31170 Savijoki.
P. 040 505 2055
Autokorjaamo Matkun Huoltopiste,
Kuumantie 868, 31110 Matku.
P. 040 705 7285. Katsastus, Remontit,
Öljynvaihdot, Määräaikaishuollot,
Renkaat/rengastyöt

Erä-, luonto- ja
elämyspalvelut
Erärenki, p. 050 545 4722, erarenki@
gmail.com, www.erarenki.fi.
Kanoottiretket, kanoottien, kajakkien
ja muiden retkivälineiden vuokraus,
rengin työt.

MATKUSTA HIISILÄN TAKSILLA
TAKSILIIKENNE
KARI HIISILÄ
0500 203 899
0400 855 055
- jo yli 65 vuotta!

Fasaanit
Markku Laihonen, Konttilantie 155,
31170 Savijoki. P. 045 349 6096,
markku@fasaanitila.net, www.
fasaanitila.net. Munia, poikasia,
aikuisia lintuja. Koirankoulutukseen/
jahteihin. Koirankoulutus/
metsästysmaasto vuokrattavissa.
Myös polttopuita halkoina/klapeina.

Graafista suunnittelua
Tintti Design, Tiina Leppämäki,
Raitoontie 192, 21170 Savijoki /
Hämeentie 1, Forssa. P. 040 558
1619, tiina.leppamaki@tintti.fi, www.
tintti.fi. Mainonnan suunnittelu, kirjat,
lehdet, esitteet, logot, www-sivut, ym.

KEHYSTÄMÖ

Hevospalvelut

Urpo Volanen, puh. 050 553 7965
Kukkopillintie 2, 30100 orssa

Puolikuun Ponitalli, Tampereentie
262, 30100 Forssa. P. 041 441 9282
tai 041 441 9283. Lapsille (6-12v)
ponikerhot. Hoito- ja käsittelykurssit,
päiväleirit.

Mansikkalantie 36, 31110 Matku
puh. 0400 704 912 / 0400 757 237
jp.asennus@gmail.com

Sanna Vähä-Pietilä-Kurppa, Lystintie
46, 31110 Matku. P. 040 777 4840,
kivistontila@gmail.com. Hieronta,
mobilisointi, tenssihoito, akupunktio,
iilimatohoidot.

Hieronta
Sanna Mattila Vastaanotto:
Kartanonkatu 18 A 18, Forssa. P.
0400 653 507

Hunajaa
Lehtinen Ari, Luolaletontie 32, 31130
Koijärvi. P. 050 350 6701

Ilmakuvausta,
ohjelmakirjoja, graafista
suunnittelua
Programmes KK & Co., Matkuntie
398, 31110 Matku. Kirsti Koivula, p
03 435 1579 tai 050 511 0573. www.
virikekirjat.fi, kirsti.koivula@icloud.
com. Virikemateriaalin tuottaminen,
kustannustoiminta, logojen ja
esitteiden suunnittelu ja toteutus,
ilmakuvaus kauko-ohjattavalla
kopterilla.

Kalatuotteet

Mattila Matti, Ilvesojantie 91, 31130
Koijärvi. P. 0400 878 324

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

Huonekalut, puusepänliike

Kauppiaat

Bürü (Tmi), Leppästentie 169, Forssa.
P. 0400 585 808, pyluki@gmail.com.
Mittatilaushuonekalujen suunnittelu
ja valmistus sekä huonekalujen
korjaukset, entisöinnit ja uusiokäyttö
yms. puusepänliikkeen toiminta.

Seppo Heinonen Ky, Raitoontie 490,
31110 Matku. P. 0500 473 857
Rakennustarvike Avoinna: huhtilokakuu: ma, ti, to, pe klo 9-13. Jos et
ehdi aukioloaikaan, niin soita ensin
ja sovitaan sopivampi aika. Marrasmaaliskuu puhelinpäivystys. Kts.
raitoonkauppa.wordpress.com”

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

Hyvinvointi- ja
terveyspalvelut
Tiina Leppämäki/Herrtainen
P. 040 558 1619, tiina.leppamaki@
tintti.fi, facebook.com/herttainenhetki.
Rentoutus, mindfulness-ohjaus,
energiahoidot, tarot-tulkinnat,
taideterapia, naurujooga.
Tantsulla Ulla Leino (sairaanhoitaja,
tanssi-liiketerapeutti) P. 045 207
3108, tantsulla@gmail.com, www.
facebook.com/tantsulla. Tanssiliiketerapia, terapeuttinen keskustelu,
painonhallinta sekä hyvinvointia
tukevat tanssi- ja liikuntapalvelut.
Helinvoima, Heli Vainio. P. 045 638
1086. Kuntoliikuntapalvelut, personal
training
Viihdeuimala Vesihelmi, Eteläinen
Puistokatu 2, 30420 Forssa
P. 03 4141 5640 vesihelmi@forssa.
fi, www.vesihelmi.fi, facebook.com/
vesihelmi”

Kyläkauppa T:mi Reijo Pietilä,
Koijärventie 239, 31130 Koijärvi. P 03
435 2612. Avoinna ma-pe klo 8-18, la
8-15
LähiPuoti Remes Oy, Humppila
P. 0400 723 869, www.lahipuoti.fi.
Laaja valikoima lähialueen tuottajien
herkkuja kustannustehokkaasti
yhdellä tilauksella, yhdellä
kuljetuksella ja yhdellä laskulla. Ota
yhteyttä niin suunnitellaan juuri teille
sopivat tuotteet ja toimitusaikataulu.

Kehystämö
Volanen Urpo, Kukkopillintie 2, 30100
Forssa. P. 050 553 7965

Kesätorit/puutarhat
Torkkelin Puutarha, Lempääntie
553, 30100 Forssa. P. 0400 877
806. Kesä- ja ruukkukukat, amppelit.
Toripäivisin myös Forssan torilla.
Veijo Tonteri, Jokioistentie 389,
31640 Humppila. P. 0500 470 083.
Kesäkukkien myynti puutarhalta ja
lähitoreilta.
Kehräämön iltatorit. Piippuaukiolla
torstaisin: 18.5., 29.6., 13.7., 20.7.,
27.7.

Kampaamopalvelut
Parturi-kampaamo-valohoito
Tuiskutukka. P. 03 422 0077, Turuntie
23, 30100 Forssa.

Koulukatu 13 (PL 67) 30100 Forssa
Puh. (03) 4246 8110 Fax (03) 422 6511
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Kirvesmies- ja remonttityöt

Maanrakennus- ja kaivuutyöt

Muistoadressit

Kuusisto Risto, Härkämäentie, 31110
Matku. P. 0400 930 129

Mikko Talonen, Suonpääntie
123, 31170 Savijoki. P. 040 727
5608, mikkotalonen@live.com.
Maanrakennus- ja maansiirtotyöt,
lumiurakointi, traktorityöt ja polttopuun
myynti.

Koijärven seurakuntapiirin
muistoadresseja on myynnissä Kojolla
Pietilän kaupassa. Adresseja Matkun
kyläyhdistyksen hyväksi saa Matkun
kylätalolta, Marja Saarinen. P. 040
754 6050 (yhteydenotot iltaisin).

Monityö Petri Häggman, Väräläntie
123, 31110 Matku. P. 045 120 7772,
petrihaggman@msn.com, www,ph.
auttaa.fi. Kaivinkone 3600 kg,
kuormaaja, kaivuutyöt, kantojyrsintä,
kaapelikaivannot, ym.

Nostopalvelut

Rakennuskimi, Toivonen Kimmo,
Tuhkurikuja 10, 30420 Forssa. P. 040
545 8627. Uudisrakennus/saneeraus
Holja Rakennuspalvelu Oy,
Aaltonen Timo, Raitoontie 47, 31110
Matku. P. 050 552 5226, timo.
timpuri2@gmail.com. Saneeraus ja
uudisrakentaminen.
Rakennustyö Torkkel Oy, Torkkel
Juha, Tampereentie 998, 30100
Forssa. P. 0400 606 913, juha.
torkkel@surffi.net. Saneeraukset,
uudisrakentaminen, lattioiden
piikkaukset minikaivinkoneella.
Maansiirto, pyörökuormaaja,
pientelakaivinkone. Henkilönostin,
työskentelykorkeus 18 m.

Kotisairaanhoitopalvelut
Arjan hoivapalvelut, Kartanonkatu
4, Forssa. Avoinna ma-la 10-13,
kesälauantaisin (touko-elokuu)
suljettu. P. 045 843 2030, info@
arjanhoivapalvelut.fi

Kuljetukset
Kuljetus Reino J. Ojala Oy,
Haaraojantie 670, 32250 Kojonkullma.
Petri 0400 807 789, Juha-Pekka 040
768 2507. Kappaletavarakuljetuksia,
lavettikuljetuksia ja kapellivarustus.
Puu-Tee Ky, Toivonen Jari, Väräläntie
5, 31110 Matku. P. 0500 707 478,
jalluto@gmail.com. Kuljetuspalvelut,
pakkauslaatikot, kertakäyttölavat.

Kylmälaitteita
Aste Finland Oy, Koskivuorenkatu
5, 30100 Forssa. P 029 7020 0160,
www.astecoolers.com. Kylmälaitteet
ammatti- ja myymäläkäyttöön,
vuokralle myös juhliin ym. tilaisuuksiin.

Lahja- ja sisustustavarat,
kausikukat
Kukka ja Lahja/Maarit Korvenoja,
Korvenojantie 146, 31130 Koijärvi.
P. 040 752 8867. Luonnonjuuresta
ja sammaleesta tehdyt eläimet ja
menninkäiset; korut, pääsiäis-,
äitienpäivä- ja joulukukat.
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Louhinta Tuomola Oy, Palmumäentie
10, 30100 Forssa. Ville Tuomola, p.
040 580 3689, louhintatuomola@
gmail.com. Maanrakennus, peltojen
salaojitus, louhinta ja murskaus sekä
sora-ja kiviaineksen myynti

Maansiirto
Hannu Tokko, Säilöntie 64, 30100
Forssa. P. 0500 215 616. Maansiirto
sekä vaihtolavalaitteet.

Maatalousurakoinnit
Kalle Heikkilä, Ilvesoja, 31130
Koijärvi. P. 040 773 0224. Suorakylvö,
lautasmuokkaus, kasvinsuojelu,
heinän niitto, rehujen ja olkien
karhotus, paalin käärintä, puun
telaus, muut traktorityöt, puinti ja
viljankuivaus.
Kalle Korvenoja, Korvenojantie
29, 31130 Koijärvi. P. 050
331 2167. Suorakylvöä,
kasvinsuojeluruiskutusta, rahtipuinti
Marko Virtaranta, Niilo Stenberg,
Hietajärventie 50, 31130 Koijärvi.
P. 040 501 7472 tai 050 365 4380.
Pyöröpaalaus, käärintä + muut heinä-/
säilörehunkorjuutyöt. Kuivalannan
levitystä

Metallityöt
Jokisen Paja Ky, Polvitie 8,
31130 Matku. P. 050 586 7845.
Pienmetallituotteiden valmistus ja
alihankintatyöt.
Matkun Teräsrakenteet Oy,
Arto Nummela, Matkuntie 607,
31110 Matku. P. 0500 617 664,
arto.nummela@matkunteras.fi.
Teräsrakentaminen.

Nosto Kaleva, Eero Kaleva,
Kuuselantie 83, 30100 Forssa. P. 050
380 3457.

Nuohoukset
Nuohousmestari Timo Hakala Oy,
Puh. 0400 243 383, 03 422 2364,
tavoitettavissa parhaiten arkisin
klo 16.30 - 18.00. Nuohous ja
ilmastointilaitteiden puhdistus ja
huolto

Ompelukoneet
PK-Ompelukone, Kartanonkatu 12,
Forssa. P. 050 373 0359. Myynti,
huolto, varaosat, tarvikkeet
HH-Machine Oy, Heino Hietala,
Koijoentie 217, 30100 Forssa. P. 0400
873 547. Teollisuusompelukoneiden ja
silityslaitteiden myynti ja huolto.

Pankkipalvelut
Lounaismaan Osuuspankki,
Sibeliuksenkatu, Forssa. www.op.fi

Pitopalvelu
Pitopalvelu Nopsajalka, Satu Sipilä,
Elorannankuja 1, 30100 Forssa.
P. 0400 840 622. www.nopsajalka.
fi. Syntymäpäivät, sukujuhlat, häät,
kastetilaisuudet, muistotilaisuudet.
Myös astiavuokrausta.

Polttopuut
Kullanen Raimo, Suonpää. P. 040 352
6661
Lehtinen Ari, Luolaletontie 32, 31130
Koijärvi. P. 050 350 6701

Puunkaadot
Pihapuupalvelu, Ammattimetsuri
Jussi Korsi, Tourosenkulmantie 43,
30100 Forssa. P. 0400 867 685, www.
pihapuupalvelu.fi. Puiden kaadot.

Lammastuotteet

Metsänhoitotyöt

Putkityö

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

KH Moniosaaja, Kari Hakala,
Lempääntie 611, Forssa. P. 040 521
5633. Metsänhoitotyöt, huolto- ja
korjaustyöt sekä kuljettajapalvelut
(abec-kortti).

Juntturi Ky, Urjalankylä. P. 040
552 1185. Putkityöt, ilmastointityöt,
öljynpoltinasennukset ja huollot.

Leikkuupuinnit

Metsäkoneet

Peipinen Jukka ja Kari My,
Hirvikoskentie 148, 31110 Matku. P.
Jukka 050 410 1600, Kari 050 410
1601. Puinti, suorakylvö, polttopuut,
kaivuutyöt, traktoriurakointi

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

Putkiasennus Jorma Jokinen,
Humppilantie 3, 31640 Humppila P. 03
437 7685 tai 0500 531 175. Lämpö-,
vesijohto- ja ilmastointiasennus.
Putkimestarit Oy, Asko Mattila, P. 050
586 0140, asko@putkimestarit.fi. LVIasennuksia.

Putkiasennus Jukka Vinnikainen
P. 0400 535 606, www.
putkiasennusvinnikainen.
fi. LVI-asennukset ja tarvikkeet,
käyttövesisaneeraukset.

Puutavaran höyläys
Ilpo Talonen, Suonpääntie 123, 31170
Savijoki. P. 0400 874 328. Puutavaran
höyläystä.

Ravintolat ja ruokapalvelut
Kotipizza, Kotipizza Forssa, Torikatu
1, 30100 Forssa. P 03 435 6055,
www.kotipizza.fi. Avoinna: ma-la 11 21, su 12 - 21
Merilän kesäkoti Oy, Kreivilän
kurssikeskus, Kreiviläntie 219, 31110
Matku. P. 050 310 4565. Mahdollisuus
kasvisruokailuun (varauksen mukaan)
ja majoittumiseen sekä veneilyyn.
Avoinna vain kesäaikaan.

Rengaspalvelut
Heikkilän Rengas Oy. P. 03 422 3180,
Lepistönkatu 16, Forssa. Renkaat ja
varaosat

Sahaus
Sahauspalvelu E. Kuusniemi, Köllin
kirkkotie 114, 31110 Matku. P. 040 591
1568. Rahtisahausta ja puutavaran
myyntiä.

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

Sora
Kuljetus Nukari Oy, Paasikankaantie
267, 31130 Koijärvi ja Nikkilänkatu
5E, 30100 Forssa. P. 03 435 2642 tai
0400 690 935

Sähköasennukset
T:mi Automaatio S. Jaakkola,
Koijärventie 454, 31130 Koijärvi.
P. 03 435 2696 tai 040 558 0356.
Automaatiojärjestelmien ohjelmointi,
käyntiin otot, koulutus ja konsultointi
sekä sähköasennustyöt ja
komponenttimyynti.
Sähköasennus JP Mattila,
Mansikkalantie 36, 31110 Matku.
P. 0400 704 912 tai 0400 757 237,
jp.asennus@gmail.com

Taksit ja tilausajot
Taksiliikenne Kari Hiisilä, Matkuntie
663, 31110 Matku. P. 0500 203 899 tai
0400 855 055
Tilausliikenne Heikki Jalava,
Heikki Jalava, Pukkilantie 299,
31130 Koijärvi. P. 044 525 1530.
jalavaheikki@gmail.com. Tilausajot 16
paikkaisella bussilla.

Matti Lehtinen, Vuolluntie 63,
31110 Matku. P. 0500 210 164.
Matkustajamäärä 8.
Hannu Hiisilä P. 0400 454 544

Teollisuuden asennus ja
huolto
MAT-Service Oy, Mattila Jouni,
Menostentie 190, 31110 Matku. P. 040
760 0255, jouni.mattila@mat-service.fi

Tien kunnossapitotyöt,
puunkaadot
Jari Hoppula, Säilöntie 61, 30100
Forssa. P. 0400 537 206, jari.
hoppula@surffi.net. Tienvarsiruohon
leikkausta ja vesakointia.
Puiden kaatoa, katkontaa,
harvennushakkuuta, pihapuiden
kaatoa.

Tilitoimistot
Raija Hiisilä, Matkuntie 663, 31110
Matku. P. 050 324 2289. Yritysten
kirjanpidot.
Hämeen Taitolaskenta, Taija Torkkel,
Lindvallinkatu 2, Forssa. P. 050 309
6680, www.hameentaitolaskenta.
fi. Taloushallintopalvelut, kirjanpito,
tilinpäätökset, palkanlaskentapalvelut
ja verotusasiat.
Laskentapiste Balanssi Oy, Koulukatu
13 (PL 67), 30100 Forssa. P. 03 4246
8110 / Fax 03 422 6511.

Koivulan Kuorimo Oy, Koivula Mikko,
Raiviontie 13, 31110 Matku. P. 040
553 8473. Perunoita: multaisina,
pestyinä, kuorittuina, kuutioina,
viipaleina ja suikaleina. Myös kuoritut
porkkanat.
Orastava Aurinko Oy, Vihannesten
koti- ja tukkumyynti ja jalostetut
porkkanatuotteet. Urjalantie 293,
31170 Savijoki. P. 040 544 4110
Vihannes Vinnikainen Oy,
Kokkojärventie 127, 31170 Savijoki.
Vinnikainen Virpi 040 725 4154, Ville
050 540 8556
Viljanen Riikka ja Heikki,
Suokulmantie 150, 31110 Matku.
P. 050 517 4487/Heikki tai 050 342
7737/Riikka. Perunaa ja vihanneksia.

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

Vuokrattavana
Koijärvitalon varaukset, Kojon
Nuorisoseura ry, Kaija Pajulampi. P.
040 759 8047

Kuusniemi Tuula, Menostentie 504,
31110 Matku. P. 050 531 8359.
Omenoiden puristusta tuoremehuksi,
ei pastörointi.

Matkun kylätalon varaukset, Matkun
kyläyhdistys ry, Marja Saarinen.
P. 040 754 6050 (yhteydenotot
iltaisin) tai marja.saarinen67@
gmail.com. Kylätalon varaukset
sekä kahvi- ja ruoka-astiastojen ja
pöytäliinojen vuokraus.Myös kaksi
isoa kahvinkeitintä. Juhlatelttoja kaksi
ja kolme pöytä/penkkiryhmää.

Vene- ja
perämoottoritarvikkeet

Peräjoen kylätalon varaukset,
Peräjoen kyläyhdistys ry, Teresa Norri.
P. 050 593 6767

Tuoremehuasema

Vene- ja perämoottoripurkaamo Heikki
Hartikainen Oy, Menostentie 36,
31110 Matku. P. 0400 409 733, www.
veneosa.fi. Käytettyjä perämoottoreita
ja varaosia. Katso lisää www.tori.fi

Verhoomo/entisöinti/
kynäruiskumaalaukset
Verhoiluliike Wiik Oy, Wiikintie 56,
31110 Matku. P 03 435 0304 tai
0400 326 025, www.verhoomowiik.
fi, wiik@verhoomowiik.fi. Verhoilut,
pintakäsittelyt ja erikoismaalaukset.

Vihannekset ja juurekset
Ahdesalon Maatila, Kuurilantie 470,
31230 Susikas. P. 040 531 6903,
maatila@ahdesalo.fi. Perunoita,
mansikoita ja vihanneksia.
Karotia Oy, Hyytiäinen Heta ja Arto,
Kivisaarentie 48, 31110 Matku. P. 03
435 0242 tai 0400 825 581

Matkun Maa- ja Kotitalousnaiset,
vuokrattavana astiastot sadalle
henkilölle sekä 20 litran kahvinkeitin.
Hinnasto esim. kahviastiasto 50:lle
1€/kerta, kahvinkeiton 20 l, 10€/kerta.
Astioiden vuokrausta hoitaa Outi
Sirkesalo, Mansikkalantie 25. P. 050
517 8987
Kylmälaitteita:
Aste Finland Oy
Kylmälaitteet ammatti- ja
myymäläkäyttöön, vuokralle myös
juhliin ym. tilaisuuksiin.
Koskivuorenkatu 5, 30100 Forssa,
puh. 02970 200 160
www.astecoolers.com

Seuraavan lehden
yrityspörssitiedot
toimitukselle viimeistään
maaliskuun loppuun 2018
mennessä.
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Alueen kylien ja yhdistysten yhteystiedot
Koijärven Alueen Kylät ry
Koijärven Alueen Kylät ry
pj. Heidi Cavén,
p.045 848 2012
kakry@koijarvenalueenkylat.fi

Valijärvi-toimikunta

Pj. Paula Kemppi p. 040 708 1648

Kojon Kyläyhdistys ry

Koijärven alueen kylien tiedotuslehti

Pj. Leila Virtaranta p. 040 518 3226
Siht. Mikko Maunu p. 041 434 5786

Matkun Kyläyhdistys ry

Pj. Tommi Syrjänen
p. 044 024 2674
Vpj. Riikka Viljanen p.050 342 7737
riikka.viljanen60@gmail.com
Siht. Eija Latvateikari p.040 728 4681
eija.m.i.latvateikari@gmail.com

Ilmoita Kylähullussa!
mm

hinta

Hintoihin ei lisätä
arvonlisäveroa.

koko sivu

185 x 287

210 €

Sisäsivut mustavalkoiset.

puolikas

185 x 135

122 €

neljäsosa

92 x 135

70 €

1/8 sivu

92 x 67

48 €

1/16 sivu

92 x 33

30 €

Ilmoittaja

Koko

Laskutusosoite

Puhelinnumero

Kaupan päälle
Yrityspörssi-ilmoitus.
Pelkkä Yrityspörssiilmoitus 10 €.

Ilmoituksen sisältö / korjaukset

Kojon Nuorisoseura ry

Pj. Ritva Pulli p. 050 342 7635
Siht. Piia Jokinen p. 040 702 3875

Suonpään VPK ry

Pj. Tapani Vehmas p.0400 207 024
Siht. Mikko Talonen p. 040 727 5608

Pj. Jukka Hakala p. 0400 831 100
Siht. Mikko Talonen p. 040 747 5608

Saviniemen Pyy ry

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

Forssan Karjalaseura

Pj. Briitta Viholainen p. 045 207 4720
Siht. Paula Kemppi p. 040 708 1648

Matkun maamiesseura

Pj. Matti Mattila p. 0400 878 324

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

Saviniemen maa- ja
kotitalousnaiset

Pj. Hannu Heikkilä p. 0400 773 216
Siht. Eija Ojansuu p. 040 528 7738
eija.ojansuu@gmail.com

Suonpään metsästysseura

Pj. Raija Himanen p. 044 317 8330
Siht. Sirpi Lähteenmäki
p. 050524 0051

Kojon maa- ja kotitalousnaiset

Vuoltun Kylätoimikunta ry

Pj. Kirsi Ruohonen p. 0400 423 948
Siht. Outi Sirkesalo p. 050 517 8987

Kojon Osakaskunta
Koijärven Kunto

Pj. Matti Saarenmaa p. 050 567 8205

Partiolippukunta Koijärven
Kurjet

Pj. Elina Vinnikainen p. 050 574 4966
Siht. Irja Hakala p. 045 139 4199

Lippukunnan joht. Risto Seppälä
p. 040 033 6488
Siht. Heidi Tuominen p. 045 189 4931
heidi.tuominen@fokopo.net

Koijärven Alueen Kylät ry:n
Luontotornihanke

Pj.Jari Säteri p. 0400 872 503
Siht. Tiina Leppämäki p.040 558 1619

projektipäällikkö Tomi Helin
p. 050 340 7730, tomi.helin@
wildernesstales.fi

Raitoon nuorisoseura ry

Sotainvalidien Veljesliitto
Koijärven osasto

Pj.Timo Vähä-Pietilä p. 0400 473489
Siht. Salme Nieminen p. 040 743 3020

Koijärven kirkkokuoro ry

Pj. Aimo Honkasalo p. 040 774 3368
Siht. Marja-Terttu Honkasalo
p. 0400 579 847

MLL Koijärven paikallisyhdistys

Ilmoittajan allekirjoitus

Puheenjohtaja Merja Tuomola 0505388689
Varapuheenjohtaja Taija Torkkel 0407488813
Sihteeri Heidi Eerola 050-3038136
koijarvi.mll@gmail.com

SPR Forssan osasto
Matkun VPK ry

Tiedustelut ja varaukset: Heidi Cavén,
puh. 0458482012 tai heidicaven@gmail.com

Parasta paikallista näkyvyyttä.

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 rukoushuoneyhdistys ry

Pj. Kirsi Ruohonen p. 0400 423 948
Siht. Mauri Laihorinne p. 050 340 5971
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Pj. Tiina Leppämäki p. 040 558 1619
Siht. Taija Torkkel p. 040 7488 813
kkpk@live.fi
www.facebook.com/
Koijarvenkoulunkannatus

pj Kalle Korvenoja 050 3312167
kalle.korvenoja@gmail.com

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

Lehden Julkaisija: Koijärven Alueen Kylät ry.

Kylähullu nro 22 ilmestyy toukokuussa 2017.

Koijärven koulun ja päiväkodin
kannatusyhdistys ry

Matkun maa- ja kotitalousnaiset

Pj. Olli Salo p. 040 084 7621
Siht. Mari Sääksi p. 050 353 7431

Valmiit ilmoitusaineistot osoitteeseen:
tiina.leppamaki@tintti.fi

Pj.Markku Laihonen p. 050 307 3752
siht. Mikko Uusi-Heikkilä 050 3700239

Koijärven Sotaveteraanikerho

Sähköposti

Ilmoituksen vastaanottaja Päivämäärä

Koijärven metsästysseura

Peräjoen Kylätoimikunta ry
Pj.Teresa Norri p. 0505936767
Siht. Mari-Anne Oksanen

Koko

Koijärven maa- ja
kotitalousseura ry

Avoimet kylät -päivä
10.6.2017
Kylätaloilla tapahtuu..
Tervetuloa mukaan!

Kojo:
- Kahvia ja pientä purtavaa tarjoillaan koulun laavulla.
- Koululla on myös ovet avoinna, joten halukkaat voivat
tutustua kouluun. Sateen sattuessa olemme sisätiloissa.
Peräjoki:
- Torkkelin Sepon museomoottoripyörä -kokoelmaan
tutustuminen, Tampereentie 518
- kylätalolla on Alueemme kuvina-näyttely
Matku:
- kesäkahvio auki
- voi tutustua rotukissoihin,
- rivitanssin esittelyä
- keppihepparata
- leivoskilpailu
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TAPAHTUMAKALENTERI 2017
TOUKOKUU
• maanantaisin kevyt liikuntatuokio
Peräjoen kylätalolla klo 18 - 18.45
• Jumppa klo 18.30 - 19.30 Matkun
kylätalolla torstaisin toukokuun loppuun
asti
• 3.5. alkaen rivitanssikurssit Matku
kylätalolla keskiviikkoiltaisin klo 1820. Klo 18 alkeet, klo 19 alkeisjatko/
keskitaso. Hinta 7€/tunti tai 10€/2 tuntia.
• 10.5. rivitanssikurssit Matkun
kylätalolla klo 18-20. Klo 18 alkeet, klo
19 alkeisjatko/keskitaso. Hinta 7€/tunti
tai 10€/2 tuntia.
• 16.5. klo 9 alkaen Koijärvitalon
siivouspäivä, ruokailu!
• 17.5. Kojon avoin päiväkerho Koijärven
seurakuntatalolla klo 9.30 - 11.00
• 17.5. rivitanssikurssit Matkun
kylätalolla klo 18-20. Klo 18 alkeet, klo
19 alkeisjatko/keskitaso. Hinta 7€/tunti
tai 10€/2 tuntia.
• 18.5. Bingo Peräjoen kylätalolla klo
18-19. Bingopohja 2 €. pikkupalkinnot.
• 18.5. klo 17-20 Ehtootori Kehräämöllä
• 21.5. klo 12 messu kirkossa,
kaatuneiden muistopäivä
• 23.5. klo 12 - 14.30. kerhojen yhteinen
kevätjuhla Koijärven seurakuntatalolla
• 24.5. rivitanssikurssit Matkun
kylätalolla klo 18-20. Klo 18 alkeet, klo
19 alkeisjatko/keskitaso. Hinta 7€/tunti
tai 10€/2 tuntia.
• 30.5. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä. Tervetuloa mukaan.
• 31.5. 24.5. rivitanssikurssit Matkun
kylätalolla klo 18-20. Klo 18 alkeet, klo
19 alkeisjatko/keskitaso. Hinta 7€/tunti
tai 10€/2 tuntia.

KESÄKUU
• Kesäkuun alusta maanantaisin
Välijärvellä sauna kuumana klo 16-20
syyskuun loppuun. Sauna, kahvi/mehu
+ pulla 3 euroa/hlö. Tuotto Valijärven
kiinteistön kunnostuksen hyväksi.
• 6.6. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä. Tervetuloa mukaan.
• 7.6. 24.5. rivitanssikurssit Matkun
kylätalolla klo 18-20. Klo 18 alkeet, klo
19 alkeisjatko/keskitaso. Hinta 7€/tunti
tai 10€/2 tuntia.
• 7.6. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Matkun urheilukentällä jalkapalloa pojille
ja tytöille
• 9.6. Veijo Tonteri myy kesäkukkia
Matkun kylätalon pihalla
• 9.6. klo 13. - 10.6. klo 13.00 asti
matkulaisten Valijärvipäivät. Matkun
kyläyhdistys tarjoaa kahvit. Tule
viettämään kesäistä mökkipäivää koko
perheen voimin.
• 10.6. Avoimet kylät -päivä - kylätaloilla
tapahtuu! Katso kylien Facebook-sivuilta
lisätietoja!Kojolla - kokoonnutaan
Koijärven koululla, tarjolla kahvia ja
pientä purtavaa koulun laavulla. Koululla
myös avoimet ovet, joten halukkaat
voivat tutustua kouluun. Sateen
sattuessa ollaan sisätiloissa.

Matkussa - kylätalolla kesäkahvio
avoinna klo 10-14. Mahdollisuus
tutustua rotukissoihin, kokeilla
rivitanssitaitoja, osallistua
leivoskilpailuun, testata
keppihepparataa, ym.
Peräjoella - klo 9-15 Torkkelin Sepon
museomoottoripyörä -kokoelmaan
tutustuminen, Tampereentie 518 sekä
10-15 Peräjoen kylätalolla Alueemme
kylinä -näyttely. Kahvio molemmissa
paikoissa.
• 11.6. klo 10 messu kirkossa
• 11.6. kotieläinpäivä Koijärvellä Mäkelän
maatilalla klo 10-15. Koijärventie 802,
Forssasta 20 km Urjalan suuntaan.
Eläimiä rapsuteltavana, poniratsastusta,
kilpailuja ym. Koijärventie 802,
Forssasta 20 km Urjalan suuntaan
• 12.6. Kesäseurat Valijärvellä klo 18.00,
os Leppäkärjentie 23
• 13.6. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 14.6. 24.5. rivitanssikurssit Matkun
kylätalolla klo 18-20. Klo 18 alkeet, klo
19 alkeisjatko/keskitaso. Hinta 7€/tunti
tai 10€/2 tuntia.
• 14.6. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Matkun urheilukentällä jalkapalloa pojille
ja tytöille
• 18.6. MLL:n kesäretki Turkuun
Seikkailupuistoon. Lähtö Koijärven
koulu-päiväkodilta klo 9.00 ja paluu noin
klo 16.00. Ilmoittautumiset viimeistään
5.6.2017
• 20.6. klo 19 Peräjoki-Vuoltun yhteinen
teatteriretki Ypäjän Musiikkiteatteriin
”Seitsemän Veljestä”. Sitovat
ilmoittautumiset 30.5. mennessä.
• 20.6. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 21.6. 24.5. rivitanssikurssit Matkun
kylätalolla klo 18-20. Klo 18 alkeet, klo
19 alkeisjatko/keskitaso. Hinta 7€/tunti
tai 10€/2 tuntia.
• 21.6. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Matkun urheilukentällä jalkapalloa pojille
ja tytöille
• 23. ja 24.6. Juhannuksena kaikki
Koijärven alueen kylien asukkaat ovat
tervetulleita Valijärvelle saunomaan ja
grillaamaan (omat eväät mukaan)
• 24.6. klo 12 sanajumalanpalvelus
kirkossa, Juhannus
• 25.6. klo 12 sanajumalanpalvelus
Matkun rukoushuoneella
• 27.6. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 27.6. klo 18 teatterimatka Pyynikille
katsomaan Niskavuoren nuorta
emäntää.
• 28.6. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Matkun urheilukentällä jalkapalloa pojille
ja tytöille
• 29.6. klo 17-20 Ehtootori Kehräämöllä

HEINÄKUU
• 4.7. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 5.7. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Matkun urheilukentällä jalkapalloa pojille
ja tytöille

• 6.7. klo 17-20 Ehtootori Kehräämöllä
• 8.7. tanssit Raitoolla
• 9.7. messu kirkossa klo 12.00
• 11.7. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 12.7. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Matkun urheilukentällä jalkapalloa pojille
ja tytöille
• 13.7. klo 17-20 Ehtootori Kehräämöllä
• 15.7. klo 13 - 17.7. klo 13.00 asti
matkulaisten Valijärvipäivät. Matkun
kyläyhdistys tarjoaa kahvit. Tule
viettämään kesäistä mökkipäivää koko
perheen voimin
• 16.7. messu kirkossa klo 12.00
• 18.7. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 19.7. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Matkun urheilukentällä jalkapalloa pojille
ja tytöille
• 20.7. klo 17-20 Ehtootori Kehräämöllä
• 23.7. Kesäseurat klo 14.00 Marja-Liisa
Säterillä, os Savikontie 46
• 25.7. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 26.7. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Matkun urheilukentällä jalkapalloa pojille
ja tytöille
• 27.7. klo 17-20 Ehtootori Kehräämöllä
• 30.7. Kojon nuorisoseuran
100-vuotisjuhla klo 14 Koijärvitalolla.

ELOKUU
• 1.8. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 2.8. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Matkun urheilukentällä jalkapalloa pojille
ja tytöille
• 3.8. kojolaisten perinteinen lauluilta
Valijärvellä klo 18 alkaen. Erkki liikanen
laulattaa, nautitaan Suomen suvesta
ja saunan löylyistä, hörpätään kahvit ja
syödään makkarat. Tervetuloa.
• 5.-6.8. hämäläinen pitopöytä
Hakkapeliitta-tapahtumassa
• 6.8. Kesäseurat klo 14.00 Viholaisella,
os. Kojontie 59
• 8.8. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 9.8. keskiviikkoisin klo 18-19.30
Matkun urheilukentällä jalkapalloa pojille
ja tytöille
• 13.8. sanajumalanpalvelus Matkun
rukoushuoneella klo 12.00
• 15.8. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 15.8. Valijärvi-päivä Kojon
nuorisoseuran jäsenille
• 18.8. klo 16 Peräjoki - Vuoltun yhteinen
Valijärvipäivä
• 22.8. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.
• 27.8. messu kirkossa klo 12.00
• 29.8. klo 18 alkaen lentopalloa Matkun
urheilukentällä.

SYYSKUU
• 10.9. messu kirkossa klo 12.00
• 24.9. messu kirkossa klo 12.00

