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•

Jakelu kaikkiin talouksiin Metsämaan ja Orisuon alueella

VETERAANIJUHLA
Kalliohovi perjantaina 25.4.2014

Metsämaan koulu ja päiväkoti järjestävät kansallisen veteraanipäivän
kunniaksi perinteisen juhlan veteraaneille ja veteraanisukupolvelle.
Kaikki, myös nuoremmat kyläläiset, ovat tervetulleita juhlaan.
Maa- ja kotitalousnaiset tarjoilevat kahvin.
Juhla aloitetaan kahvituksella kello 9.00.
Päiväkodin ja koulun ohjelmaa, Korsulaulajat,
puhe; kotiseutuneuvos Raija Kouri

Sota-ajan
musiikkia
KONSERTTI
Kalliohovi
su 27.4.2013 klo 17

Tervetuloa!

Metsämaan maa- ja kotitalousnaisten retki

Raumalle

ke 25.6.2014

Kohteita: Rauman sellutehdas, opastettu kaupungin kiertoajelu ym.
Vanhan Rauman tunnelmaa putiikeissa ja kahviloissa. Tervetuloa!
Tiedustelut ja ilmoittautumiset Paulalle puh. 050 413 5165.

Metsämaan Kyläpäivät
lauantaina 12.7.2014
Kalliohovin pihalla klo 12 – 16
Hartaus kirkolla kello 16. Kyläpäivien ohjelma tarkemmin
kesäkuun Kyläuutisissa ja internetsivuilla.
Metsämaan MTK nuorten viljelijöiden
iltatapahtuma Kalliohovilla.

Toijalan Mieskuoron
vahvistettu kvartetti
solisteineen
Tammer-Hanurit
solistinaan Tuula Mäkinen
Soitinyhtye Sawisormet
Liput 10 €
sis. kahvin väliajalla

Tervetuloa!

Tervehdys
metsämaalaiset
Kyläyhdistyksen vuosikokous
pidettiin 17.3.2014 Kalliohovissa. Vähäisen osanottajajoukon voimin saimme pidettyä
kokouksen rennossa ja idearikkaassa tunnelmassa. Sain
kunnian toimia yhdistyksen
puheenjohtajana
seuraavat
kaksi vuotta. Toivottavasti
saamme mahdollisimman paljon toimintaa ja erilaisia tapahtumia kylälle.
Muutamia
mainitakseni
Kyläilta 5.5.2014 klo 18.00,
siitä tarkemmin toisaalla tällä
sivulla.
Lisäksi on tulossa retki Porvooseen, jossa saamme kuulla
Porvoon historiasta ja tutustua
Runebergin museoon. Pääsemme myös käymään Brunbergin
suklaatehtaalla. Lisäksi käymme eri puutarhoilla. Tästä tulee lisätietoa kylän internetsivuille mahdollisimman pian.
Tuttuun tapaan on tulossa kyläpäivät 12.7. Jos sinulla
on ideoita mitä ohjelmaa siellä
voisi olla, ota rohkeasti yhteyttä toimikunnan jäseniin tai allekirjoittaneeseen.
Syksyllä on suunnitelmissa
järjestää tanssit Kalliohovis-

sa. Soittamaan on lupautunut
Teijo Suomi Orch. Tästä tarkempaa tietoa kesän kyläuutisissa.
Olen tekemässä kylälle
uudet nettisivut ja toivon
kaikilta pientä panostusta
tähän. Eli laittakaa tulemaan
vanhoja kuvia ja tarinoita kylältä, kyläläisistä sekä tapahtumista. Tarkoitus on tehdä sivuille kylän historiasta kertova
osio, jo siellä olevien asioiden
lisäksi. Kuvia toivoisin myös
sivuille. Kaikki uudet ja vanhat
kuvat ovat tervetulleita.
Uutena asiana kyläuutisiin perustetaan, myydään/
vaihdetaan /ostetaan -palsta.
Täällä voivat kyläläiset ilmoitella myytävistä tavaroista ja
muustakin. Myynti-ilmoituksesta peritään pieni hinta 5
euroa/ilmoitus. Ilmoituksen
koko max. 8 riviä.
Keväisin
terveisin
Minna
Jokela,
puheenjohtaja

METSÄMAAN URHEILIJAT JÄRJESTÄÄ
kisamatkan Suomi - Ruotsi maaotteluun
Helsinkiin sunnuntaina 31.8.2014
Bussilastillinen väkeä mahtuu mukaan. Lippuja voi varailla jo nyt:
Hannu Härmäaho 050 521 2582 tai Matti Schwartz 040 079 7704

Kylvöjen
siunaus
La 3.5.2014 kello 9.30
Pellon laidalla,
kirkon läheisyydessä,
Metsämaantien varrella.
Kylvöjen siunauksen
toimittaa Ritva Szarek.
Kahvitarjoilu.
Tervetuloa!

Kyläilta
5.5.2014

Kalliohovissa
klo 18.00
Kotiniemen Kari
kertoo metsämaan
kylien historiasta
ja nykypäivästä.
kahvia ja pullaa
(vapaaehtoinen
maksu)

Metsämaan koulun
KEVÄTSOITANTA
Kalliohovilla
ti 13.5.2014 klo 18

Metsämaan koulun
KEVÄTKIRKKO
ja -JUHLA
la 31.5.2014

Ohjelmassa bändiesityksiä,
musiikkikerhot esittäytyvät.
Tapahtuma on tarkoitettu
kaikille kyläläisille.
Tervetuloa!

Kirkko klo 8.45

Metsämaan koulun
perinteinen paperimyynti
ja -keräys 2014 onnistui
hyvin.
Koulu kiittää hyvästä yhteistyöstä
ja osallistumisesta. Keräysvarat
käytetään oppilaiden hyväksi.

Kirkon jälkeen kahvitus
ja juhla Kalliohovilla.
Tervetuloa!

Koulun muita tapahtumia
• Eskarien kouluun tutustumispäivä 23.4.2014. Koulun on aloittamassa     
11 oppilasta. Nykyiset luokat tutustuvat tulevaan luokkaansa.
• Koulun kevätretki 6.5.2014, kaikki oppilaat

LOIMAA-SEURAN TAPAHTUMIA
• Sarka-museolla esitetään ke 23.4.2014 klo 18 vanhoja
1930-luvun filmejä työnteosta. Vapaa pääsy.
• Perinteinen kotiseutukierros la 16.8.2014, kohteena Mellilä.
Matkalle voi ilmoittautua puh. 040 514 1663.

Telkun
kesäsoitto
su 6.7.2014 klo 14
Tiedustelut: Kari Kotiniemi
puh. 0500 535 357

METSÄMAALLA BINGOTAAN
Metsämaalla ollaan bingottu
1970-luvun alussa runsas viisi
vuotta ja vuodesta 1991 lähtien
yhtäjaksoisesti. Bingo on suurin viikoittainen tapahtuma
Metsämaalla. Moni odottaa,
että tulisi torstai-ilta ja pääsisi
bingoon. Pelaajia käy 60 kilometrin säteeltä, kesäisin myös
vähän kauempaakin.
Bingo on edullinen harrastusmuoto ja tärkein varainhankintamuoto ylläpitämään Metsämaan
Urheilijoiden toimintaa.
Metsämaan
Urheilijoiden
Tikkajaosto on kilpailuissa menestyvä ja tekee Metsämaata tunnetuksi koko maassa. Kalliohovi
on vilkkaassa harrastuskäytössä,
ilman bingoa toiminnan ja talon
ylläpito olisi vaikeaa.
Bingossa voitot maksetaan 1020 euron ostokortteina. Bingo-

lappujen hinnat ovat: 8-sivuinen
pelikirja maksaa 6 euroa ja irtoliuskat 2-3 euroa. Illan pelaaminen
maksaa 17 euroa, jos pelaa kaikki
kierrokset.
Voitot ovat eri suuruisia. Päävoitto on 200 euroa. Jahtivoitto
kasvaa aina 100 euroa, jos voitto ei kellekään osu. Jahti kasvaa
usein 1000-2000 euroon.
Sitten on Onnenkenkä-kierros, joka on hyvin suosittu pelaajien kesken. Voitot ovat 50500 euroa riippuen viimeisestä
arvotusta pallosta. Myös Ventin
myyntiä on bingossa, voittona on
kahvia. Yleensä Ventin myynnin
hoitavat nuoret.
Bingossa käy keskimäärin 120
henkeä viikoittain. Nuoriso on
myös innostunut bingon pelaamisesta, mikä on hyvä asia. Kivistön bussi kuljettaa pelaajia
Kalliohoviin
Forssa-Jokioinen

suunnalta, kuljetusta käyttää 1530 henkeä.
Bingossa on viisi työryhmää.
Tällä hetkellä talkoolaisia on 37
henkeä. Metsämaan lisäksi talkoolaisia on Loimaalta, Forssasta
ja Somerolta.
Kannattaa tulla kokeilemaan,
läheltä ja kaukaa, Bingon pelaamista. Onni voi suosia Sinua.
Laatinut: Bingon vastuuhenkilö

Jk.

Metsämaan Kyläuutiset
toivoo mahdollisimman
monen metsämaalaisen osallistumista Kalliohovin bingoon.
Kyläuutisiin avataan tarvittaessa
palsta haastebingolle. Voit haastaa
tuttujasi bingoiltaan.Toivomme
haastettujen jatkavan kutsua
edelleen. Tavoitteena on omakohtainen bingokokemus lähes jokaiselle metsämaalaiselle. Voit ottaa
asiassa yhteyttä kylätoimikuntaan.

Kyläyhdistyksen
Kesäretki Porvooseen
lauantaina 14.6.2014

SEURAKUNNAN TIEDOTTEITA
METSÄMAAN KIRKOSSA JA KIRKOLLA
11.5. klo 12
18.5. klo 10

sanajumalanpalvelus, 3. su pääsiäisen jälkeen
sanajumalanpalvelus, 4. su pääsiäisen jälkeen, 		
Kaatuneiden muistopäivä
29.5. klo 12 messu, Helatorstai
15.6. klo 12 sanajumalanpalvelus, Kolminaisuuden päivä
21.6. klo 12 messu, Juhannuspäivä
29.6. klo 12 sanajumalanpalvelus, 3. su helluntain jälkeen

Seuraa tiedotusta kyläyhdistyksen
internetsivuilta ja Loimaan Lehden
seuratoimintaa-palstalta.

LÄHETYSILTA NAHUNTUVALLA

Tiedustelut ja ilmoittautuminen
puh. Eila Rautanen 040 565 1525

ti 22.4. klo 18 ja ti 13.5. klo 18
Lähetyspäivä Kaupunginkirkossa 4.5. Kello 12 messu, jossa pastori
Olavi Heino saarnaa (ollut lähetystyössä Tansaniassa ja Malawissa).
Lähetyspyhä jatkuu messun jälkeen yläsalissa kahvitarjoilulla ja
lähetysjuhlalla.
PALMU ja OMENAPUU - lähetysaiheinen musiikkiteatteriesitys
kaikenikäisille Kanta-Loimaan seurakuntatalolla 14.5. kello 18.

Kyläyhdistyksen tanssit
orkesterin kera Kalliohovissa la 13.9.2014

HUOMIO!

KESÄTORI
Kalliohovilla su 24.8.2014
MYYDÄÄN
Komea vanha klaffipiironki

Yhdistysten / tapahtumien tiedottajat
Laittakaa kaikista tapahtumista tietoa nettisivujen
päivittäjälle (minna.taalikka@pp.inet.fi). Näin saatte
tapahtumat kaikkien tietoisuuteen paremmin.

Metsämaan
kyläyhdistys ry

Metsämaan kyläyhdistyksen

Kork. 138 cm, lev. 120 cm, syv. 47 cm - klaffi auki 90 cm.
Alaosassa 3 pitkää laatikkoa, ylhäällä pitkä laatikko. Klaffin
sisällä 10 pikkulaatikkoa, 2 pidempää ja pieni kaappi, nämä
ovat vaaleaa loimukoivua. Muuten piironki on kauniin ruskea.
Siistikuntoinen. Helppo kuljettaa, koska ala ja yläosa voidaan
irrottaa toisistaan. Puh. 040 565 1525

Puh. 040 725 5937
Puheenjohtaja: Minna Jokela
Rahastonhoitaja: Jussi Nieminen
Kotisivut: Minna Jokela

Myydään / vaihdetaan / ostetaan -ilmoituksen
tiedot voi toimittaa Minna Jokelalle, p. 040 725 5937 /
minna.taalikka@pp.inet.fi. Hinta 5 €, max. 8 riviä.
Seuraava lehti ilmestyy kesäkuussa 2014.

