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Jakelu kaikkiin talouksiin Metsämaan ja Orisuon alueella

LAULULINTUSEN
KARAOKETANSSIT
Kalliohovissa
23.2. klo 20.00 - 0.30
Karaoke-emäntänä Marja
Karaoketanssit järjestää Metsämaan Urheilijat

LAULULINTUNEN MYÖS FACEBOOKISSA

Hiihtokilpailut ja Hippohiihdot
Metsämaan Urheilijoiden mestaruuskilpailut ja Hippohiihdot
Kalliohovin maastossa lauantaina 23.2.2013.
Ilmoittautumiset alkaen klo 13.00. Kilpailu alkaa klo 13.30.
Sarjat:
• Alle kouluikäiset lapset osallistuvat Hippohiihtoon.
• Kouluikäiset ja sitä vanhemmat osallistuvat seuran
mestaruuskilpailuihin.
MLL myy makkaraa. VPK järjestää mönkijäajelua.
TERVETULOA!
Järj: MLL, VPK, MOp ja MU

PÄÄSYMAKSU

5€
Metsämaan
kyläyhdistys ry:n

VUOSIKOKOUS
Kalliohovissa
Metsämaalla
LA 2.3.2013 klo 15
Esillä sääntömääräiset asiat.
Tule vaikuttamaan.

Metsämaan
Urheilijoiden
talouden turvaaja

BINGO
Antero Hakenberin vetämä
bingo toimii. Sitoutuneille toimihenkilöille kuuluu kiitos.
Kalliohovin Bingon vetovoimaa on lisätty nostamalla jahdin voittosumma pysyvästi 2.000
euroon.
Paikallisuus on paikallaan.
Metsämaalaisilla on erinomainen
etu, voi harrastaa lähellä. Bingon tunnelma kannattaa käydä
kokemassa. Bingon kautta tuet
metsämaalaisten liikuntamahdollisuuksia ja kylän yhteisen kokoontumistilan, Kalliohovin ylläpitoa.

Kalliohovin
kahvakuula kerää
kansaa kaupungin
kaikilta kyliltä
Kalliohovin uusin kuntoilulaji
kahvakuula on saavuttanut suuren
suosion. Pätevästi ohjattu kahvakuula kerää perjantaisin kello
17-18 kymmeniä harrastajia.
Metsämaan Urheilijoiden onnekas hanke, uuden liikuntatilan
Kalliohovin rakentaminen sallii
tämänkin harrastuksen, tilaa on.
Kahvakuulalla kroppa kuntoutuu,
kannattaa kokeilla. Mukaan pääsee 10 euron kuukausimaksulla.

METSÄMAAN
URHEILIJOIDEN
JÄSENMAKSU
Vuoden 2013 jäsenmaksut
ovat aikuisilta 10 euroa ja
lapsilta (alle 15 v.) 5 euroa.
Jäsenmaksun voit maksaa
Metsämaan Osuuspankin tilille
526600-521375.
Viestiksi maksajan nimi ja
osoite jäsenrekisteriä varten.
HUOM. Jäsenmaksulomake on
postitettu postilaatikoihin.
Toivomme kaikkien tukevan
Metsämaan Urheilijoiden toimintaa.

Latuja hiihtäjille MU:n kelkalla
Metsämaan Urheilijoiden latulistaa:
18.2 -24.2. Saari Matti
050 460 3510
25.2. - 3.3. Kase Taimo 040 482 0399
4.3 - 10.3. Rinne Hannu 050 552 5344

Metsämaan koululla tapahtuu
Kyläyhdistys tiedusteli koulun
kuulumisia rehtori Tuula Levoselta: Metsämaan ällipää arvonimestä sekä erinomaisen hyvin
hoidetuista laduista ja luistelujäästä kiittäen Tuula kertoi koulun ajankohtaisia tapahtumia.
Koulun 1. ja 2. luokan oppilaat
tutustuivat Loimaan uuteen keilahalliin. Keilapallon heitto osoittautui odotettua mukavammaksi
ja kiitosta tuli.
Koulun 3. - 6. luokat pääsivät
perinteiselle
lasketteluretkelle
Ellivuoreen 14. 2.
Metsämaan koulun aiempi
menestys virsivisassa asetetaan
taasen puntariin, luokat 3. ja 4.
osallistuvat kilpailuun.
Pääsiäiskirkko on Metsämaan
kirkossa 28.3.2013.
Perinteinen
Veteraanijuhla
järjestetään Kalliohovissa kansallisen Veteraanipäivän aattona

Myös Karri Kankare ajelee pyydettäessä 044 348 8056

MLL

Mistä Loimaa tunnetaan; koripallo ja lentopallo

Mistä Metsämaa tunnetaan;
Metsämaan
Urheilijoiden
tikkajaosto toimii kiitettävästi.
Lajin harrastajat välittävät Metsämaa -nimisen paikkakunnan
tunnettavuutta lähes koko valtakunnan alueella. Harrastajat
tekevät pitkiä kilpailumatkoja
ympäri Suomea ja aina mainitaan
Metsämaan Urheilijat.
Metsämaan
Urheilijoiden parhaimmat saavutukset
Suomenmestaruustasolla on saavutettu tikkakilpailussa, nimi on
Jani Raitanen.

TIKKA

Nykyinen kilpailumenestys on
kovaa tasoa, seuran edustajia on
kärkipaikoilla:
Miesten MC-sarjaa johtaa
Juhani Into
Nuorten NuB-sarjaa johtaa
Joni Lehtonen
Miesten A-sarjan 4:nä
Pekka Niinikoski
Miesten B-sarjan 4:nä
Heikki Uusi-Kölli

Lähiaikojen kilpailuja
Kalliohovissa
Kansallinen 25-tikkaa
la 9.3.2013 alkaen kello 12.00.
Tampereen Tikka ja Metsämaan Urheilijat järjestävät
pk 25 ja pk 125 tikan kilpailun
su 17.3.2013 alkaen kello
11.00.
Yleisö voi tulla seuraamaan kilpailuja.

Perhepeuhu
Kalliohovilla

perjantaina 26.4.2013, alkaen
kahvitarjoilulla kello 9.00.
Pääsiäiskirkkoon ja Veteraanijuhlaan ovat kaikki tervetulleita.
Metsämaan koulu ja vanhempaintoimikunta järjestävät jo
perinteisen talous- ja WC-paperin myynnin kuluvan helmikuun
aikana. Myynnin tuotto menee
oppilastoimintaan. Myynti tapahtuu tilausperiaatteella. Oppilaat toimivat myyjinä. Tilauksen
voi toimittaa helmikuun aikana
myös koululle puh. (02) 761 1324.
Paperien nouto myöhemmin ilmoitettavana aikana Kalliohovista.
Taivas on sininen ja valkoinen
-levyä on vielä saatavilla. Sitä
voi tiedustella edellä mainitusta
puhelinnumerosta. Levyä myydään myös Metsämaan Osuuspankilla.
Koulun hiihtolomaviikko on
vk 8, tarkemmin 18. - 22.2.2013.
Koulun omat hiihtokilpailut
järjestetään 28.2.

Kalliohovin käyttöaste on kiitettävän korkea. Toimivia harrasteryhmiä on paljon. Päivisin sali
on koulun käytössä ja iltaisin eri
harrasteryhmillä varattujen salivuorojen aikana. Torstaisin Kalliohovi on varattu Metsämaan
Urheilijoiden bingolle.
Nykyisin salia käyttävät muun
muassa seuraavat harrasteryhmät:
Tikkajaosto, alle kouluikäisten
liikuntakerho, lentopallo naiset,
Salibandy ala-aste, Zumba, lentopallo miehet, seniorijumppa (seniorijumppaan etsitään
vetäjää), Työväenopiston jumpparyhmä, kahvakuula, salibandy
yläasteikäiset ja aikuiset, lentopallo sekavuoro.
Viikonvaihteessa la-su löytyy
aikoja harrasteryhmille. Aikoja
voi tiedustella Teppo Tannilta
050 595 6189.
Aikavaraus olisi hyvä tehdä
riittävän ajoissa.
Kalliohovia
vuokrataan myös yksityiskäyttöön.

Metsämaan maa- ja
kotitalousnaisten

Metsämaan maa- ja
kotitalousnaiset

su 3.3.2013 klo 15-17

VUOSIKOKOUS

Perhepeuhu on tarkoitettu
1-12-vuotiaille ja heidän
vanhemmilleen yli kylärajojen, eli kaikille loimaalaisille.
Toiminta on valvottua, mutta
ei ohjattua. Toiminta omalla
vastuulla, joten lapsilla tulee
olla huoltaja mukana.

Liisa Koivulalla
to 28.2.2013 klo 19.00.

Tervetuloa!
Tiedustelut: Heli Ristimäki
/puh. 050 492 4672

Kalliohovi
kovassa käytössä

Käsitellään sääntöjen
määräämät asiat.
Mukana
Anneli Karppinen
Luontaishoitola
Heljä Annelista.
Tervetuloa!

Johtokunta

Gluteeniton
ja sokeriton
Pe 15.3.2013 kello 18.30
Jaana Keskisellä
Perehdytään
gluteenittomien
ja sokerittomien
leivonnaisten tekoon.
Tervetuloa!

Metsämaan kyläkauppa uudistuu

Myymäläuudistusta ja 18 vuoden
toimintaa juhlitaan kakkukahvein
Lähikaupassa asioiva on voinut
havaita myymälän sisätiloissa tapahtuvan muutostyön.
Kyselimme Jaakko Ahokkaalta minkä sortin remontista on
kysymys: “Myymälää
vähän
päivitetään nykypäivään. Edellisestä, vähäisemmästä remontista
on kaksi vuotta ja sitä edellisestä
9 vuotta.” Jaakko Ahokas ja Sirpa
Tuomonen aloittivat kauppiasyrittäjinä Metsämaalla 15.2.1995.
Kauppaa on pyöritetty näihin päiviin mennessä yhteensä 18
vuotta.

Myymäläuudistuksella tavoitellaan tavaroiden parempaa esillepanoa, ikkunoita “avataan” ja
valoisuutta muutoinkin lisätään.
Kylmätilaa, pakastealtaita ja juomakaappeja uusitaan. Uudet kalusteet säästävät myös energiaa.
Uutena palveluna tulee pullojen
palautusautomaatti.
Asiamiesposti,
lääkekaappi,
veikkauspiste ja hedelmäpeli säilyvät. Lähikauppa välittää myös
pesulapalveluja ja hoitaa tarvittaessa kauppaostosten kotiinkuljetuksen.

Hirvi- ja peurajahdin tuloksia
Kysyimme Metsämaan Metsästysseuran
puheenjohtaja Hannu Rinteeltä ja sihteeri Heikki
Rinteeltä päättyneen jahtikauden kaatolukuja.
Kaatokiintiö 2012 täyttyi seuraavilla luvuilla:
Hirvet isoa vasaa 		
2011 3
6		
2012 4
6		

Peurat yksilöä
2011 469
2012 505

Seura järjestää perinteiset peijaiset
maanomistajille keväällä 2013.

Metsämaan lähikaupassa toimii
myös kahvila. Kahvinjuojille ja
pikkupalan haukkaajille sekä seurusteluun on oma tila.
Kauppa palvelee ma - pe kello
9 - 18 ja la 9 - 14. Kesällä myös su
kello 10 - 13.
Kauppaan saa yhteyden puhelimitse (02) 768 0012.
Metsämaan kyläyhdistys onnittelee ja kiittää kaupan väkeä
hyvästä palvelusta.
Kun käytämme kaupan palveluja niin säilytämme kaupan.
Uudistettua myymälää ja
samalla 18 vuoden toimintaa
juhlitaan perjantaina 8.3.2013.
Tervetuloa kakkukahville!

