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• Jakelu kaikkiin talouksiin Metsämaan ja Orisuon alueella

METSÄMAAN
KYLÄPÄIVÄT
Lauantaina 16.7.2016 klo 12-15
Kalliohovin pihalla

SUVIPÄIVÄ
METSÄSTYSMAJALLA

Ohjelma: • Musiikkia Urho Syrjälä
• Areena on avoin yleisölle, laulajille,
soittajille ja tarinan kertojille • Kalliohovissa näyttely Heikki Mikkolan
luontokuvista. • Hernekeittoa tarjolla 5 € annos, makkaran myyntiä, kahvio • Pomppulinna lapsille • Frisbeegolfin esittelyä ja tutustumista peliin
• Minitennistä yli 6-vuotiaille
• torimyyntiä, kierrätystä, arpajaiset
Tuokaa vanhat ajopelit näytille.

Metsämaan Metsästysseura
kutsuu kyläläiset
Metsästysmajalle 9.7. klo 12.00
alkaen viettämään kesäistä
lauantai-iltapäivää.
Tarjolla on riistakeittoa ja
ohjelmaa, musiikkia, mm.
Hirvenhouse-bändi esiintyy,
ym. ohjelmaa
TERVETULOA!

KYLÄPÄIVIEN HARTAUS
kirkossa klo 15 – 16
Tiedustelut p. 044-2359991

TERVETULOA!

KESÄTEATTERIIN!

Metsämaan kyläyhdistys järjestää retken Kyläsepän
kesäteatteriin sunnuntaina 31.7. klo 16.00 näytökseen.
Laulunäytelmä KOKO KYLÄN VILLE
Lähde kokemaan lämminhenkinen tarina. Tarjolla taattua
Kyläsepän teatterielämystä ja hyvää mieltä.
Katettu katsomo. Kaunis ja viihtyisä ympäristö
Lähtö Vuorisen talleilta klo 14.15 ja Kalliohovin pihalta klo
14.30.
Hinta 30 € sis. teatterilipun ja kuljetuksen. Ilmoittautumiset 7.7. mennessä Metsämaan Osuuspankissa olevalle
listalle tai p. 044-2359991

TERVETULOA!

KYLÄILTA
KALLIOHOVISSA

Metsämaan kyläyhdistys kutsuu kyläläiset
Kalliohoviin 9.8. klo 18.00 alkaen.
Metsämaalle tulee suuri SM Suunnistuskilpailu lokakuussa 2017. Suunnistuksen
järjestäjinä on Loimaan Jankko ja Rasti 88.
Suurtapahtuma vaikuttaa kyläämme joten jo
nyt pitää kyläläisten tietää tapahtumaan liittyvistä asioista.
Tule siis info-tilaisuuteen kuulemaan tapahtumasta. Matti
Ylitalo ja Matti Schwartz kertovat SM Suunnistuskilpailusta. Kahvitarjoilu. TERVETULOA!

METSÄMAAN
PYRAMIDIPIKNIK
lauantaina 30.7. klo 16 – 22 koko perheen tapahtuma

LIIKUNTALEIKKIKOULU

Kalliohovissa heinäkuun aikana keskiviikkoisin
klo 13 – 15 Järjestää Metsämaan Urheilijat
(Järjestäjätaholla ei edelleenkään ole vakuutuksia.)
Ohjaajana toimii Sanna Reunanen.
TERVETULOA
LIIKUNTALEIKKIKOULUUN!

Kalliohovissa. Musiikkia ja kotimaisista raaka-aineista
valmistettua ruokaa.
Esiintyjiä Sysi&Savi, OMG, Iida Umpikuja ja muita
yhtyeitä. Tapahtumassa julkistetaan uusi soitin Pyramingeli. Pääsymaksu on kivi yhteisölliseen tilataideteokseen peltokivipyramidiin.
Tapahtuman järjestää Metsämaan MTK
TERVETULOA!

Kaunis kylämme Metsämaa
Metsämaan kylä on hyvin arvovaltaiselta taholta arvioitu Loimaan
kauneimmaksi kyläksi.
Kylän maisema ja luonto on moniilmeistä. On harjua, peltomaisemaa
ja joki, joka antaa ilmettä maisemaan. Kylässämme rakennukset
ovat hyvässä kunnossa. Pihat ovat
hyvin hoidettuja ja selvästi rakkaudella vaalittuja. Kylän keskellä on
kaunis kirkko, mitä ympäröi kaunis
ja historiallisesti kiinnostava hautausmaa.
Maiseman monimuotoisuus ja aito
luonto tulee hyvin esiin Luontopolun varrella. Luontopolun reitti kulkee vaihtelevassa harjumaastossa.
Se on tehty vanhoja polunpohjia ja
metsä ajo uria seuraten. Luontopolun
pituus on noin 8 km, mutta sitä voi

luontevasti taivaltaa lyhyemmissäkin pätkissä. Kurkisuontiellä puolivälissä reittiä voi valita kulkevansa
joko Metsästysmajan puoleisen reitin tai Kalliohovin puoleisen reitin.
Luontopolun varrella on monenlaista maastoa. On suota, harjua ja
kalliota. Luonnonihmeenä voi pitää
Aapelinprunnia, luonnonlammikkoa
korkealla harjulla. Lähellä Aapelinprunnia Lahtisenojan tuntumassa
on polku Lahtisenmäkeen, Pauli
Salmisen suojelulehtoon. Lehto on
alueellamme poikkeuksellinen sekä kasvistoltaan että eläimistöltään.
Luontopolun korkein kohta on Riutan kallio. Se on 134 metriä merenpinnan yläpuolella. Sieltä avautuu
laaja näköala yli metsien ja peltojen.
Koijoen varsi, joka paikoitellen nä-

Kappeliseurakunnan
ilmoituksia:
su 3.7. klo 12 jumalanpalvelus, Koivunen,
Pihlajamaa
to 7.7. klo 18 Kesäillan musiikkia kirkossa,
Huhtanen, Heino
la 16.7. klo 15 Kyläpäivien hartaus kirkossa,
Sawisormet,
kirkko auki klo 14 alkaen.
su 31.7. klo 12messu, Pääkkönen, Heino
ti 9.8 klo 18 iltahartaus hautausmaalla (sateella
kirkossa), Leikasto, Szarek
to 18.8. klo 18 Sanaa, säveliä ja sählyilyä Hilkka ja
Markku Kraamalla
Ristimäenkulmantie 316
ti 23.8. klo 18.30 lähetysilta Nahuntuvalla, Szarek
su 28.8. klo 12PERHEmessu, Koivunen, Pihlajamaa
ke 31.8. klo 18.30 naisten kirkkoilta Metsämaan
kirkossa
KIRKKOKAHVIT kesällä jumalanpalveluksen
jälkeen kirkon eteisessä
Heinäkuussa kirkko auki jumalanpalvelusten jälkeen
klo 15 asti.
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kyy luontopolulle, on ikivanhaa asutusaluetta. Kirkon tuntumasta joen
varrelta on löydetty esineitä, joiden
perusteella tiedetään alueella ollen
asutusta noin 4000 vuotta ekr. Polun
uudemmista vaiheista tiedetään, että
osa siitä on ollut aikoinaan ihmisten
kirkkotienä.
Luontopolku on päässyt osittain
ruohottumaan ja pusikoitumaan. Aikoinaan reitti tehtiin suurella innolla ja isolla talkooporukalla. Reittiä
vaeltamalla kunto kohenee ja mieli
rauhoittuu turvallista ja hyvin viitoitettua reittiä seuraamalla. Metsästysmajan vieressä olevalla laavulla voi
levähtää ja syödä eväitään. Lähdetäänpä siis reippailemaan!
Kylätoimikunnan puheenjohtaja

METSÄMAAN MAA- JA
KOTITALOUSNAISET
Maanataipyöräily jatkuu...Lähtö Kalliohovin pihalta
klo 18. Anjalta p.050-3218 388 voit tiedustella, minnepäin matkataan. Näin voit tulla matkan varrelta
mukaan tai jäädä reitiltä kotiin. Laitetaan pyörät pyörimään ja ihastellaan kylämaisemiamme. Torstaisin
jatkuu tennis/sulkapallopelit Ristimäenkulmalla p.
044-5323 674 . Lyödään tässä lajissa pallot lentämään
ja saadaan hiki pintaan! Lisäksi vieraillaan mökillä ja
leikataan matonkuteita.Tarkkaile seurapalstaa. Nautitaan joka kesäsäästä!

TAPAHTUMALISTA
LIIKUNTALEIKKIKOULU Kalliohovissa
heinäkuun ajan keskiviikkoisin klo 13 – 15
9.7. Metsästysmajalle
16.7. Metsämaan kyläpäivät
30.7. Pyramidipiknik
31.7. Kesäteatteriretki
9.8. Kyläilta Kalliohovissa
31.8. Naisten kirkkoilta
4.9. Retki Suomi-Ruotsi maaotteluun
Metsämaan Kyläuutiset

Pitkä matka Metsämaalle…
Suunnistuksen SM-kilpailu tuo lokakuussa 2017 Metsämaalle Suomen
huiput ja yhteensä yli tuhat kilpailijaa. Kyseessä on pihkaniskojen
kuninkuusmatka, ”Erikoispitkä”.
Miesten reitille kertyy kartalta mitattua pituutta 27 km ja naistenkin
yli 20 km. Kilpailukeskuksena on
Metsämaan Kalliohovi.
Metsämaan pohjoispuolinen alue
sopii SM-tason kilpailuun erinomaisesti. Siellä on paljon vauhdikkaaseen reitinvalintaan sopivia polkuja,
mutta kiharimmat kalliot pakottavat
paikoin hyvinkin tarkkaan suunnistukseen.
Uutta kilpailukarttaa tehdään 16
neliökilometrin alueelta. Kartoituksen maastotyöt tehdään pääosin tulevana kesänä.
Maastossa suunnistajat etenevät
enimmäkseen pitkin teitä ja polkuja
varsinkin kun erikoispitkässä kisassa
on useita jopa yli 3 km rastivälejä.
Isossa tapahtumassa maastoon voi
silti syntyä uria, jos moni suunnistaja käyttää oikopoluissaan täsmälleen samaa reittiä. Nämä vastaavat
tavallisia peuranpolkuja ja häipyvät
yleensä näkyvistä seuraavan kasvukauden aikana.
Kaikki piha-alueet ja pellot ovat
automaattisesti suunnistajalle kiellettyjä alueita. Lisäksi karttoihin
merkitään rajoituksia esimerkiksi
nuorten taimikoiden tai erikoisten
luontoarvojen väistämiseksi.
Kisan jälkeen maanomistajat ja
paikalliset asukkaat saavat alueen
uudet kartat ja ne tulevat myös koulun käyttöön.

Kilpailun kunniapalkintojen teemana on ”ruokamaakunta”. Sama
ajatus sai erinomaisen vastaanoton jo
2014 Alastaron SM-yökisoissa. Jos
lukijoilla on ehdotuksia palkintoihin hankittavista paikallistuotteista,
ottakaa hyvissä ajoissa yhteyttä kilpailun järjestäjiin. Vieraille tarjolla
olevista majoituksista ja kilpailupaikalla myytävistä tuotteista kerätään
kisasivustolle tietoja kesällä 2017.
Mukana järjestelyssä ovat mukana Loimaan Jankko, Metsämaan
Urheilijat ja Rasti-88 Auranmaalta.
Talkootyötä tarvitaan varsinaisen
kilpailutekniikan lisäksi paikoitukseen, ravintolaan, makkaranpaistoon, lettupisteelle, rakenteluun,
opastuksiin, kahvilaan, juomarasteil-

le… Suunnistuksen ”ammattilaisia”
käytetään rastien, lähdön, maalin ja
tulospalvelun järjestämiseen.
Kilpailun talkootöistä saavatkin
toimintatuloja myös monet paikalliset yhdistykset. Paljon asioita suunnitellaan ja valmistellaan etukäteen,
mutta suurin joukko tarvitaan vasta
kilpailuviikonloppuna. Silloin väkeä
järjestelyihin tulee yhteensä noin
130 henkeä.
Kilpailun johtajana toimii Ari Salonen Rasti-88:sta, ratamestarina
Matti Ylitalo Jankosta ja MU:n yhteyshenkilönä Matti Schwartz. Järjestäjien tiedot löytyvät osoitteesta
www.jankko.fi. Sinne aletaan täydentää myös kilpailun muita järjestelytietoja.

SUOMI-RUOTSI MAAOTTELU
Metsämaan Urheilijat järjestää retken Suomi-Ruotsi maaotteluun
Tampereelle 4.9.2016.
Matkan hinta on 30 € (sisältää bussimatkan ja liput) Lähtö Kalliohovin
pihalta alustavasti klo 12.00.
Lippuja on rajoitetusti. Kannattaa varata matka ajoissa. Seuran jäsen ei
tarvitse olla.
Ilmoittautumiset ja lipputiedustelut Hannu Härmäaho/050 5212582.
MU ei lunasta takaisin tilattuja ja maksettuja lippuja
Metsämaan Kyläuutiset
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Metsämaan koulu esittäytyy
Metsämaan koulussa annetaan
perusopetusta vuosiluokille 1
– 6. Koulu sijaitsee Metsämaan keskustassa. Metsämaa
kuuluu nykyisin Loimaan
kaupunkiin. Matkaa kaupungin keskustasta Metsämaalle
on noin 15 km.
1880 –luvulla rakennetun
koulurakennuksen ,”pitsikoulun”, läheisyydessä sijaitsevat vuonna 1777 rakennettu
kaunis puukirkko, vanha tuulimylly sekä 1920 –luvulla
koululle rakennettu lisärakennus. Lisärakennuksessa toimii
nykyisin päiväkoti. Yhdessä
nämä rakennukset muodostavat
kauniin ja historiallisesti arvokkaan
kokonaisuuden.
Koulutyö Metsämaan yksiopettajaisessa koulussa alkoi 4.2.1881.
Oppilasluettelon mukaan opiskelunsa aloittavia oli silloin 35 lasta ja
nuorta, joista suurin osa oli poikia.
Ikäerot olivat suuret, sillä vanhimmat oppilaat täyttivät kouluvuoden
aikana 15 ja nuorimmat kahdeksan
vuotta. Kaikki olivat saaneet alkuopetusta joko kotona tai kiertokoulussa.
Koulun oppilasluku lisääntyi
huomattavasti oppivelvollisuuslain
voimaantulon jälkeen. Metsämaan
koulun johtokunta esitti vuonna
1921, että koulutalo hajotettaisiin
ja tehtäisiin uusi. Tämä jäi kuitenkin ehdotukseksi. Sen sijaan 1922
rakennettiin lisärakennus, jossa oli
luokkahuone, varasto ja asunto koulun johtajalle. 1920 – luvulla koulun
nimi muutettiin Kallion kouluksi,
koska kuntaan oli rakennettu myös
kaksi muuta opinahjoa.
1940 kouluun oli kirjattu 117 oppilasta, joiden lisäksi olivat jatkokurssilaiset. Sodan aikana oppilasmäärä
lisääntyi, jolloin siirryttiin vuorolukuun. Kouluun saatiin tuolloin
toinen alakoulunopettaja. Lisäksi
myöhemmin saatiin kolmas koulurakennus, jossa sijaitsivat huoneen ja
keittiön asunto, käsityö-liikuntasali,
koulukeittola ja sauna.
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Vuonna 1976 Suomessa siirryttiin
peruskoulujärjestelmään, ja Metsämaan kunta liittyi takaisin Loimaan
kuntaan. Metsämaalla oli enää yksi
koulu jäljellä. Metsämaa-nimi haluttiin säilyttää ja niin koulun nimeksi
muutettiin sen ensimmäisenä ollut
nimi eli Metsämaan koulu.
Koulun läheisyyteen valmistui
1998 metsämaalaisten talkoovoimin
rakentama urheilutalo, Kalliohovi.
Kun Kalliohovi valmistui, koulun
liikuntatilat siirtyivät sinne. Entisiin
liikuntatiloihin muutti päiväkoti.
Myöhemmin Kalliohovin koulun
puoleiseen päätyyn valmistui koulun teknisen työn tila, ja päiväkoti sai
käyttöönsä koko lisärakennuksen.
Kalliohovissa tapahtuu nykyisin
koululaisten ja päiväkodin esikoululaisten ruokailu. Kalliohovin takana
on urheilukenttä ja läheisessä metsikössä valaistu pururata, jonne on
juuri valmistunut hieno frisbeegolfrata.
Koulu toimii historiallisessa ympäristössä, mutta on kuitenkin varustukseltaan nykyaikainen. Koulun
TVT-laitteistoa on uusittu viime lukuvuoden aikana ja tulevana syksynä
oppilaiden käyttöön ollaan saamassa
uudet tablet -tietokoneet. Koulumme
tarjoaa monipuolisen oppimisympäristön, jossa on mahdollisuus oppia
tietoja ja taitoja, jotka auttavat toimimaan muuttuvassa yhteiskunnassa.
Tulevana syksynä 3-opettajai-

sessa
koulussamme
on noin 50 oppilasta.
Oppilasmääräennusteet
näyttävät oppilasmäärän
pysyvän tulevina vuosina
samansuuntaisena.
Koulun henkilökuntaan
kuuluu kolme luokanopettajaa; 1.-2. lk. Kirsi
Koivisto; rehtori, 3.-4. lk.
Hanne Simola. 5.-6. lk.
Kati Korkeaoja, kiertävä
englanninopettaja Sirkka
Kenttälä, koulunkäynnin
ohjaaja Tuija Kinnari,
ruokapalvelutyöntekijä
Jaana Tuomarmäki ja
laitoshuoltaja Monica Rantasalo.
Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen
ja kasvaminen on meille tärkeää. 5.6. luokan oppilailla on kummi-/
kaverioppilaat 1.-2. -luokkalaisista. Kummitoiminta luo luonnolliset
puitteet eri-ikäisten yhdessä kasvamiselle. Se yhdistää monipuolisesti koulun nuorempia ja vanhempia
oppilaita. Koulussa toimii myös
oppilaskunta, jonka hallitus tai hallituksen varajäsenet kokoontuvat
säännöllisesti. Oppilaskunta on ideoinut monia koulupäivää rikastuttavia tapahtumia kouluvuoden aikana.
Koulussa on toiminut pitkään musiikkikerho. Musiikkikerholaisten
ja koulun kuoron esityksistä olemme saaneet nauttia monissa koulun
juhlissa. Isommat kerholaiset ovat
olleet esiintyjinä myös Loimaalla
järjestettävässä Sillanalusrockissa.
Kodin ja koulun välinen yhteistyö
on aktiivista ja monipuolista. Koululla toimii vanhempaintoimikunta,
johon kuuluu edustajia joka luokkaasteelta. Oppilaiden huoltajia on
ollut mukana eri tapahtumissa mm.
retkillä, leirikouluissa ja juhlien järjestelyissä. Myös koulun ja koko
kylän yhteistyö on monipuolista.
Vuosittain järjestettävä kylän yhteinen joulujuhla on ollut kaikille tärkeä. Monet kylän yhdistykset ovat
tukeneet koulun toimintaa mm. lahjoituksilla.
KIRSI KOIVISTO KOULUN REHTORI

Metsämaan Kyläuutiset

Onnittelut
perheenlisäyksen johdosta!
Metsämaan kyläyhdistys haluaa
onnitella kylän vauva-perheitä.
Annamme onnitteluna Metsämaa-kassin, jossa on vauvalle
töppöset, t-paita ja pyyheliina.

Tiina äidin sylissä Mikael ja Ville isän sylissä
Matilda Maija Vellamo

Ensimmäisen onnittelukassin veimme Ville Riuttamäen & Tiina Rannen perheeseen. Heille syntyi pikku
prinsessa tammikuussa. Perheessä on
myös 2-vuotias Mikael poika.
Ville ja Tiina onnistuivat ostamaan
rintamamiestalon upealta paikalta
Sörkän tien varrelta. Rintamamiestalot ovat varsin haluttuja, mutta niihin
pitää usein tehdä isoja remontteja.
Ville on paljolti omana työnä kun-

Seuraa vanhuksille
Torstaiaamuksi klo 9 olivat Hertta
Huhtanen ja Hilkka Kraama sopineet
tapaamisen EilaRaution ja Paula
Suomisen kanssa jälkimmäisen kotona . Ystävykset osuvat vierekkäisissä rivitaloissa. Eilalla oli ollut pari
viikkoa aiemmin merkkipäivä. Saavutettua ikää vieraat eivät olisi uskoneet, mutta pakko se oli, kun kahdesta suusta vakuuteltiin. Eila ei oikein
kuullut hyvin. Hilkka kertoi, että
hänelläkin on kuulolaite, saimmekin Hertan kanssa suostuteltua, että
Eilankin on hyvä saada kuulolaite.
Hän lupasi laittaa asian vireille heti, kun kotisairaanhoitaja seuraavan
kerran käy häntä katsomassa. Eila on
vähentänyt kirkossa käyntiäkin, kun
ei kuule puhetta. Eilan kanssa keskusteltiin hänen kotitilansa hoidosta, miten hän sisarensa kanssa siellä
työskenteli. Rautaisia viljelijöitä: Eila oli myös käynyt Korven koulua
Hilkan anopin kanssa ja sekin yhteys
tuotti uusia kertomuksia. Paulan olohuoneen pöydällä oli sisar-vainaan
kuvan kaunis nuoruuden kuva. Paula
sanoi kaipaavansa häntä päivittäin.
Lisäksi Paula kertoi äidin sisaruksista, jotka olivat lähteneet Amerikkaan
toimeentuloa etsimään ja olivatkin
menestyneet siellä. Erityisesti hän
mainitsi Lyydia-tädin, jonka tarina
Metsämaan Kyläuutiset

on ihmeellinen. Ihmeelinen on muös
Paulan työhistoria, Se alkoi pääkaupungissa hammaslääkärin sisäkkönä.
Mutta hänelle tulivat tutuiksi myös
hammashoitajan ammatti, sillä hän
toimi myös vastaanoton puolella.
Koti-ikävä oli kova ja hän palasi
toimien jonkin aikaa Metsämaan
osuuskassassa. Sitten työt jatkuivat
yli kolmekymmentä vuotta Turussa
Huolintaliikkeessä aina eläkkelle

nostanut talon perheelleen sopivaksi.
Ville kertoo, että on itse käynyt koulun Metsämaalla. Hän haluaa , että
perheen lapset voivat myös käydä
koulunsa turvallisessa Metsämaan
kyläkoulussa. Se oli yksi syy kylään
muuttamiselle.
Sitten löytyi unelmien talo kauniilta
ja rauhalliselta paikalta, josta tehtiin
lapsiperheelle sopiva viihtyisä koti.
Sekä Tiinan että Villen työpaikat ovat
Loimaalla, mutta matka on lyhyt. Kylältä löytyy kaikki tärkeimmät palvelut. Jopa tilapäinen lastenhoitoapu
löytyy, koska Metsämaan Maa- ja
kotitalousnaiset tarjoavat lastenhoitoapua tilapäiseen tarpeeseen.

siirtymiseen asti. Me Hertan kanssa saimme kurkistaa näiden erityisen
virkeiden vanhusten elämänkaareen
miellyttävällä tavalla. Hertta Huhtanen järjestää vanhuksille seuraaa
Metsämaan maa. ja kotitalousnaisisten avustamina. He voivat tulla juttelemaan, lukemaan lehteä tai kirjaa,
voivat lähteä pienelle kävelylenkille ja olla apuna vähentämään yksinoloa. Asiakkkan ei tarvitse huolehtia mistään tarjoilusta, kertoa vaan
mitä yhdessä tehdään! Hertan puh.
040-840 7339

Kuvassa Paula Suominen ja Eila Rautio tarkastelevat Hertta Huhtasen kanssa Kyläuutisten
sisältöä
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Metsämaan frisbeegolfrata
Kun MLL:n Metsämaan paikallisosasto lopetti toimintansa, jäi siltä
rahaa, jonka he luovuttivat Metsämaan Urheilijoille, toiveenaan, että
raha käytetään lähinnä lasten ja nuorten liikunnan hyväksi. Syntyi ajatus,
että raha käytetään frisbeegolfradan
rakentamiseen.
Frisbeegolf on viime vuosina kasvattanut suosiotaan valtavasti etenkin nuorten keskuudessa, eikä ihme,
sillä onhan se hauskaa tekemistä
yhdessä kavereiden kanssa, ja kun
tämä tapahtuu raittiissa ulkoilmassa
liikkuen, niin lajihan on varsin tervetullut nykypäivän nuorille. Isona
plussana vielä sekin, että lajin harrastaminen on hyvin edullista.
Vaikka kyseessä oli merkittävä
summa, niin sillä ei kuitenkaan vielä
rataa olisi pystytty tekemään, mutta
kun Metsämaan Metsästysseura lupautui rahoitukseen mukaan samalla
summalla, ja Metsämaan Urheilijat
päätti hoitaa lopun rahoituksen, niin
hanke saatiin alkuun.
Rata haluttiin saada keskeiselle
paikalle metsämaalaisia ajatellen,
jolloin luonnollinen valinta oli Kalliohovin läheisyys ja pururadan tienoo.
Kiitollisuutta radan saamisesta
Metsämaalle saadaan em. rahoittajien lisäksi osoittaa myös pururadan
maaston metsänomistajille, jotka antoivat luvan radan rakentamiseen.
9-väyläisen radan suunnittelu, ja
sen rakentamiseen tarvittavat tarvikkeet tilattiin Innova-nimiseltä
firmalta. Radan suunnitteli Juho
Rantalaiho syystalvella 2015.
Huhtikuussa 2016 saatiin kokoon
laadukas talkooporukka, joka rakensi väylille aloitusheittopaikat ja
asensi korit maastoon.

Hyvästä työstä kiitollisia saamme
olla Heinon perheelle, Lehden Markolle, Vennon Kaukolle ja Oskarille, Kotiniemen Kallelle, Ristimäen
Miikkalle ja Anttilan Santerille. Kiitosta myös Hokan Terolle pikkukaivurin lainasta ja Metsämaan VPK:lle
mönkijän lainasta.
Nyt on rata ollut jo hyvin käytössä, ja sinne ovat jo lajia ennenkin
harrastaneet löytäneet tiensä, myös
Metsämaan ulkopuolelta.
Mutta sinne vaan kokeilemaan nekin, jotka eivät ennen sitä ole kokeilleet. Isoja investointeja lajin makuun
pääsemiseksi ei tarvita.
Yhdellä kiekolla/ per hlö voi pelata. Kiekkoja on todella monenlaisia,
joten kannattaa kysyä lajia tuntevalta, minkälaisella kiekolla on viisainta aloittaa. Maastoon sopiva vaatetus
ja jalkineet, sekä hyttysaikaan vähän
Ohvia, niin siitä se lähtee. Jano siellä
kulkiessa saattaa tietysti tulla, joten
vesipullokin on hyvä olla.
Infotaululla Kalliohovin päädyssä

lukee yksinkertaiset ohjeet pelaamiseen, ja näet, miten rata kulkee
pururadan maastossa. Jos ei rataa
entuudestaan tunne, kannattaa ottaa puhelimeensa kuva radasta, niin
osaa mennä varmasti kaikki väylät
oikeassa järjestyksessä.
Hiekkakentän reunalla ennen siltaa
on harjoitus- / lämmittelykori, johon
siis voi testailla heittojaan ja lämmitellä kättään ennen radalle menoa.
Väylillä on aloitusheittopaikkojen
vieressä väyläopaste, josta näkee,
missä suunnassa ja millä etäisyydellä kori on, sillä joka väylällä ei kori
ainakaan helposti näy aloitusheittopaikalle.
Mutta muistakaa, että pururadalla
saattaa olla kulkijoita, joten varmistakaa, aina ennen heittämistä, ettei
ihmisiä ole heittoalueella. Heittäjä
on aina vastuussa heitostaan, mutta siitä huolimatta myös pururadan
maastossa kulkevan kannattaa tiedostaa mahdolliset heittäjät.
KARRI KANKARE

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13, 32250 KOJONKULMA
www.hunaja.fi • www.mieleinen.fi
Myymälä avoinna klo 8.00 – 16.00
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Kirjat kiertoon, ym. tapahtumia
AVOIMET KYLÄT. Metsämaalla
panostettiin tähän valtakunnalliseen
kylätapahtumaan.
Halusimme esitellä kyläämme ja
olla vieraanvaraisia. Tapahtuman ei
tuottanut kuitenkaan toivottua tulosta kävijämäärässä. Syynä ehkä oli
se, että kaikissa naapurikylissä oli
tämä kylätapahtuma samaan aikaan.
Annammekin järjestäjäorganisaatiolle palautetta, josko tapahtumaa
voisi kehitellä ja toteuttaa se uudella tavalla. Kiitokset kauppiaallemme Ahokkaan Jaakolle maukkaasta
hernekeitosta ja VPK:lle näyttävästä
harjoituksesta ja kiitokset kaikille tapahtumia ja ohjelmaa järjestäneille
henkilöille ja yhdistyksille.
ASAHI-liikunta, Avoimet kylät
tapahtumassa Heli Koivulahti kävi
esittelemässä tätä liikuntamuotoa.
Me osallistujat totesimme, että kyseessä on hyvin miellyttävä liikuntamuoto. Heli kouluttaisi kyläämme
ASAHI-ohjaajan. Ilmoittautukaa
halukkaat ilmaiseen koulutukseen!
Kalliohovissa löytyisi varman vielä
tilaa
ASAHI-ryhmälle kunhan saamme
ohjaajan. Ilmoita Katja Kanervalle halukkuutesi lähteä ASAHI-ohjaajaksi
puh. 050-5169260.
UPEA LUONTOPOLKKU
Metsämaan kotisivuilta poimittua:
Metsämaan luontopolku oli ihana
yllätys! Kaunista, monipuolista metsää ja aitoja polkuja, joita kulkea ja
rentoutua. Loimaalainen naistiimi
kiittää.
METSÄMAAN KYLÄYHDISTYKSELLÄ ON MYYNNISSÄ
Metsämaa-tuotteita
Kassi 10 €, pyyheliina 10 €, lasten
t-paita 8 €, aikuisten t-paita 10 €.
Tuotteita myydään
kylän tapahtumissa mm. Kyläpäivillä. Metsämaa tuotteita myydään
Metsämaan Lähikaupalla lauantaina
2.7. klo 9-12 Osta itselle, lahjaksi
tai tuliaisiksi. Paitoja on saatavana
kaiken kokoisille.

Metsämaan Kyläuutiset

KIRJAT KIERTOON
Metsämaan Lähikaupassa oven pielessä on pieni kirjalainaamo.
Siihen voit tuoda lukemiasi kirjoja,
jotka mielestäsi voi antaa muidenkin
luettaviksi.
Pikkukirjastosta löytyy mm. dekkareita, tietokirjoja, oppaita, taidetta,
klassikkoja ja jopa uutuuksiakin.
Voit laittaa halutessasi oman kirja-arvostelusi kirjan väliin. Näin
syntyy uudenmuotoinen lukupiiri
kyläämme. Käy lainaamassa ja tuo
myös omia kirjojasi lainattavaksi
ja kiertoon. Palauttamisvelvoitetta
kirjoille ei ole.
PAPERINKERÄYKSEN TULOS
14.5. toteutettu paperinkeräys koululaisten hyväksi tuotti 255 euroa.
Paperia oli 8,5 tonnia eli lava ei ollut aivan täynnä. Kiitokset kaikille
keräykseen osallistuneille. Seuraava
keräys toteutetaan vuoden tai kahden vuoden päästä ja samaan tarkoitukseen.
Paperinkierrätys on tärkeä ympäristöystävällinen asia. Jätepaperi
toimitetaan käsittelyyn joko Mäntän
tai Kaipolan tehtaille. Kierrätyspaperista valmistetaan mm sanomalehtipaperia, vessa- ja talouspaperia, nenäliinoja. Mikäli kotona on
varastotilaa, kerätään lehdet, mainokset ym. sopiva paperi seuraavaa
paperinkeräystapahtumaa varten.
Pienellä vaivalla voimme taas tukea
koulun oppilastoimintaa ja toteuttaa
myös ympäristöä säästävää elämäntapaa.

KYLÄYHDISTYS VUOKRAA
Kyläyhdistyksellä on vokkipannu ja
oksasilppuri, joita kyläläiset voivat
vuokrata. Vokkipannun vuokra on
20€/vrk ja oksasilppurin 10€/vrk.
Vokkipannu toimii kaasulla.
Kaasupullo ei kuulu mukaan. Oksasilppurissa on polttomoottori, eli
se toimii bensalla.
Molempia laitteita säilytetään Lähikaupan varastossa. Vuokraukset
hoituvat siis lähikaupan kautta.
Kyläyhdistyksellä on myös 35
litran nostalginen soppatykki. Sillä
keittelemme itse tapahtumissa
soppaa. Vuokratakin saa, mutta sen
käyttäminen ja kuljettaminen on aika
haastavaa.

MUOVIN KIERRÄTYS
Muovi on arvokas ja hyödyllinen
raaka-aine, jonka voi käyttää uudestaan. Muovi soveltuu hyvin kierrätykseen, eikä sen uudelleenkäyttö
vaadi paljon energiaa. Muovista
voidaan valmistaa tuotteita, jotka
soveltuvat käytettäviksi kymmeniä
jopa satoja vuosia. Muovin kierrätys
vaatii hieman vaivaa ja myös tietoa.
Kaikki muovi ei kelpaa kierrätykseen. Silloin sen paikka on sekajätteessä. Kierrätykseen kelpaa puhdas
muovi. Rasiat ja astiat pitää huuhtoa.
Vaivan palkaksi jätekuorma vähenee, jolloin jätemaksutkin pienenevät. Lisäksi saadaan tämä arvokas
raaka-aine uuteen käyttöön. Ja ennen
kaikkea säästetään luontoa, jätettä
pitää yleensäkin vähentää. Uuden
ajattelun mukaan kaikki käytetty
materiaali on arvokasta raaka-ainetta uudelleen käytettynä. Metsämaan
Maa- ja kotitalousnaiset järjestävät
neuvontaa muovin kierrätyksestä.
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Putkitehtaantie 233, 32270 Metsämaa
puh. 010 219 1540, fax. 010 219 1549
Toimiala: Sähkösinkitys
www.lsputki.fi

METSÄMAAN LÄHIKAUPPA

Metsämaantie 651, 32270 Metsämaa, puh. 02 – 7680012
Kauppa, postipalvelut, lääkekaappi, veikkaus-ja lotto,
pieni kahvio. Ostosten kotiin kuljetus palvelu.

T:MI HARRI VÄLIMÄKI
REMONTTIPALVELUT
Metsämaantie 653, 32270 Metsämaa
puh. 040 – 7618615
Toimiala: Sisäremontit, lattiahionnat

T:MI RAKENNUSSANEERAUS
MARKKU REUNANEN
Kirkkosaarentie 68, 32270 Metsämaa
puh. 0500 – 528414
Toimiala: Kalusteasennukset, pesuhuoneremontit,
ym sisäsaneeraukset

METSÄMAAN

Voimakatu 1
32200 Loimaa
puh. 0400-482796
Jari Koivusaari
LVI-työt, lämpöpumput
ja kylpyhuoneremontit
jari.koivusaari@lvi-optimus.fi

Osuuspankki
Metsämaantie 624, 32270 Metsämaa
puh. 02 – 7680003
www.op.fi • metsamaan@op.fi
Toimiala: Pankkipalvelut

VELJEKSET WALLIN
Leppäkuljunkatu 3, 32200 Loimaa
Toimiala: Autojen ruosteenestot ja maalaukset,
vakuutusyhtiöiden hyväksymä vahinkotarkastus
www.pesupetteri.fi
Kaikki metsäalan työt ammattitaidolla ja
asianmukaisella kalustolla jo vuodesta 1937

METSÄNHOITOYHDISTYS
METSÄMAA-KOJONKULMA
Puh. 0400 226 137, mkmhy@dlc.fi

EUROPEAT

Kasvuvoimaa Belinda mullasta puutarhakasveille ja ruukkukasveille. Multaa myynnissä mm. Metsämaan Lähikaupalla ja
puutarhamyymälöissä, tavarataloissa ja huoltoasemilla
Porintie 168, 32270 Metsämaa, Juha Viipuri puh 040-5779868
www.europeat.fi

Kanteenmaantien 595, 31900 Punkalaidun
0400-787575
Kiviainesmyynti, maansiirto, seulonta
e-mail posti@veljeksetwallin.fi
www.veljeksetwallin.fi

TJ LIGHTS OY
Turkka Leminen, Sörkäntie 81, 32270 Metsämaa
LED-valaisimien myynti ja sähköasennukset
p. 0400-919560, turkka.leminen@tjlights.fi
http://www.tjlights.fi

SINI-PELLAVA OY

Kylmäpuristettua rypsi- ja pellavaöljyä ja pellavarouhetta
ruoanlaittoon ja leivontaan. Pellava-musti eläinten hyvinvointiin. Pellavaöljy ja vernissa maalin perusaine
Ristimäenkulmantie 365, 32270 Metsämaa
puh 040-5354663, 050-4135165
www.sini-pellava.fi

SUMERTUOTE
Kaikki LVI-alan palvelut. Asennus, huolto, tarvikemyynti
Myös rakennuskoneiden vuokrausta
Taskuntie 16, 32260 Kojonkulma, p. 0400-262370
juha@lvi-koivusaari.fi

Metsämaan
kyläyhdistys ry

Exclusive-parvekekaihdin. Helposti
säädettävää ylellisyyttä lasitetuille
parvekkeille. Tilaa ilmainen mittaus ja
tarjous. Sune Orell, Rantatie 9. 32200 Loimaa
puh. 0400-535715

Puh. 040-5651525
Puheenjohtaja: Eila Rautanen
Rahastonhoitaja: Jussi Nieminen
Kotisivut: Trival

Kyläuutiset vastaanottaa mielellään juttuja,
runoja ja kuvia yms. Materiaalia voit toimittaa osoitteeseen kylauutiset@metsamaa.net
tai kyläkaupalla olevaan postilaatikkoon.
Seuraava kyläuutinen ilmestyy syksyllä.
Sivunvalmistus: Etusivupaja • Paino: Hunajayhtymä – Loimaa
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