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• Jakelu kaikkiin talouksiin Metsämaan ja Orisuon alueella

SM SUUNNISTUSKILPAILU
METSÄMAALLA 2017

Karaoketanssit
METSÄMAALLA KALLIOHOVISSA
Sunnuntaina 25.9. 2016 klo 18 – 22
Karaokevetäjänä Laululintuset
Karaoke-emona toimii Marja
Kahvitarjoilu klo 17.30 – 18.00
Klo 18 jälkeen buffetti kahvia ja virvokkeita

VAPAA PÄÄSY
TERVETULOA LAULAMAAN JA TANSSIMAAN!

Mukana järjestelyissä ovat Loimaan
Jankko, Metsämaan Urheilijat ja Rasti-88 Auranmaalta.
Talkootyötä tarvitaan varsinaisen
kilpailutekniikan lisäksi paikoitukseen,
ravintolaan. makkaranpaistoon, lettupisteisiin, rakenteluun, opastuksiin,
kahvilaan, juomarasteille. Suunnistuksen ”ammattilaisia” käytetään rastien,
lähdön, maalin ja tulospalvelun järjestämiseen.
Kilpailun talkootöistä saavat toimintatuloja monet paikalliset yhdistykset. Paljon on valmistelua etukäteen. Suurin
joukko tarvitaan talkooviikonloppuna. Silloin väkeä järjestelyihin tulee noin 130 henkeä.
Kisa kestää yhden päivän lauantai 14.10.2017. Valtaosa
sadoista osallistujista ei majoitu paikkakunnalla. Kaukaa
tulevat tarvitsevat majoituksen. Voitko tarjota yösijan
kodistasi, saunakamaristasi tai vapaa-ajanasunnostasi maksua vastaan? Mikäli voit ja haluat majoittaa
suunnistajia, ota jo nyt yhteys Matti Ylitaloon puh 05005340550 tai matti.ylitalo(at)invenir.fi Nyt jo suunnistajat
haluavat varmistaa majoittumisensa ja mielellään kisapaikkakunnalla Metsämaalla.

METSÄMAAN KOULUN
JOULULEVY

Metsämaan koululla musiikkiharrastus on monipuolista ja innostavaa. Nyt koululla tehdään Joululevy. Mainio lahjaidea ja mukavaa
musiikkia itsellekin kuultavaksi.
Ostetaan levyä heti kun se tulee
myyntiin. Koulun musiikkiryhmät
käyvät esiintymässä erilaisissa
tapahtumissa. Kuva koulun bändin
esiintymisestä Sillanalusrokissa
viime elokuussa. Onnea ja menestystä koulun musiikkitoiminnalle!
Katso myös s. 3

Ihmeellinen kesä
Kulunut kesä on ollut ihmeellinen. Alkukesällä omenapuut ja kukkivat pensaat olivat valtoimenaan kukkia. Kesän mittaan marjasato on
ollut hyvä sekä puutarhamarjoissa että metsämarjoissa. Omeniakin on niin paljon, että
puiden oksat ovat revetä hedelmien painosta.
Viljasatokin näyttää tulevan kohtalainen.
Suuri ilon aihe Metsämaalla on ollut, että kyläämme syntyi kesällä paljon vauvoja. Heinäkuussa oli viikko, jolloin joka päivä kyläämme
syntyi lapsi.
Kylällämme on ollut vilkasta muullakin tavalla. On ollut tapahtumia, joihin kylän väki
on kokoontunut viihtymään; Kyläiltoja, Kyläpäivät, Pyramidipiknik. Sitten on suuri hitti
Frisbeegolf, joka vetää oman kylän nuorison
lisäksi nuorisoa kyläämme laajemmaltikin.
Syksyllä alkaa Kalliohovissa liikuntaryhmät,
joihin nyt kaivataan lisää ohjaajia.

Kappeliseurakunnan
ilmoituksia:
METSÄMAALLA:
su 11.9. klo 12 sanapalvelus, Pääkkönen, Heino
ti 13.9. klo 18.30 lähetysilta Paukuilla
su 25.9. klo 12 messu, Laukkanen, Huhtanen
klo 12 PYHÄKOULU NAHUNTUVALLA
ti 4.10. klo 18.30 lähetysilta Nahuntuvalla, mukana
Jarmo Mäki-Mikola, lähetysyhdistys Kylväjä
su 9.10. klo 18 iltakirkko
to 13.10. klo 13 Metsämaan piiri Nahuntuvalla
su 23.10. klo 18 Satokauden kiitoshartaus
Metsämaan kirkossa
ti 25.10 klo 18.30 lähetysilta Nahuntuvalla
to 3.11 klo 18 Lutuset ja Kimpasa - lauluyhtyeet,
Metsämaan kirkko
to 10.11. klo 13 Metsämaan piiri Nahuntuvalla
ti 15.11. klo 18.30 lähetysilta Nahuntuvalla
ma 5.12. klo 13 eläkeläisten joulujuhla Nahuntuvalla
su 11.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut Metsämaan
kirkossa
Päiväkerho tiistaisin ja torstaisin klo 14-16
Nahuntuvalla
Perhekerho torstaisin klo 9-11 Nahuntuvalla
Varkkarikerho tiistaisin klo 16-18 Nahuntuvalla
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Kylämme komistus Terijoensalava keskellä kylää

SYYSKUU Kerätään satoa.
marjoja ja kukkien siemeniä.
Suunnitellaan suomalaisia
ruoka-ym. ohjeita kotimaisista
raaka-aineista, valmistetaan ja
kuvataan valmiit tuotokset.
LOKAKUU Huittisissa 9-10
Hengellinen päivä. Jumalanpalveluksen (klo 10) jälkeen Seurakuntakeskuksessa
on katettuna Sadonkorjuun kiitosjuhlalounas (15 €). Lähtö
Kalliohovista klo 9 kimppakyydillä. Ilm. viimeistään 1.10.
Hilkalle p. 044-5323674.
Loppukuussa vietämme aikaistettua Paloturvallisuuden
viikkoa Paloasemalla. Mukaan voi tulla myös muita perheenjäseniä. Päivä vielä avoin.
MARRASKUU Kokoonnutaan Hertta Huhtasen luona.
Terveyshoitaja Heertta sekä hänen sisarensa lääkäri Hanna
Järvinen antavat ohjeita ja neuvoja eri ikäisille naisille terveyteen liittyvistä aiheista.
JOULUKUU
Askartelemme havukransseja. Aineksia voi kerätä ja kuivattaa luonnosta, kranssikehikoita voi valmistaa pajusta, koivun
oksista etukäteen. Havut kannattaa kerätä lähempänä joulukuuta.
Hemmottelu- lataus ja virkistyspäivä (Metsästysmajalla?)
hierontaa, jalkojen- ja käsienhoitoa ym. myös lenkille ja
saunaan voi mennä.
Tervetuloa tutustumaan toimintaamme. Tilaisuudet ovat
kaikille avoimia. Tarkkaile Loimaan Lehden Seuratoimintapalstaa, jossa on tarkemmat aikataulut.
Edelleen annamme lyhytaikaista lastenhoitoapua tied. p. 0445323674 ja seuraa vanhuksille tied. Hertta p. 040-8407339

Metsämaan Kyläuutiset

Kyläpäivistä
Kyläpäivät onnistuivat mukavasti.
Väkeä kävi ja toimintaa oli monenlaista. Kiitokset järjestelyihin
osallistuneille kaikille talkoolaisille. Kiitos myös Heikki Mikkolalle
upeasta luontokuvanäyttelystä.
Kiitos yleisölle kaikki me yhdessä
teimme onnistuneet kyläpäivät.
Kävijöiltä kysyttiin mielipidettä
ensi vuoden Kyläpäivien ajankohdasta. Nyt tapahtuma on vuosia ollut
heinäkuun puolivälissä. Vastauksia
tuli muutama. Sen perusteella elokuuta pidetään Kyläpäivien järjestämiselle sopivimpana ajankohtana.
Harkinnan arvoista on myös järjestää Kyläpäivät ja saman päivän iltana Pyramidipiknik. Niin oli kaksi
vuotta sitten ja se toimi aivan hyvin.

Metsämaan iltapäiväkerho
Ilttarissa on hauskaa ja vauhdikasta.
Ryhmä kokoontuu koulun jälkeen
Kalliohovissa klo 11.45 – 16.30-Iltapäiväkerhoon on ilmoittautunut 14
koululaista 1 – 6 luokilta. Yleensä
iltatariin otetaan 1-2 luokkalaisia,
mutta Metsämaalla mukaan pääsevät halukkaat kaikilta luokilta. Lapset tulevat porrastetusti riippuen siitä
mihin aikaan koulutunnit päättyvät.
Kalliohovi on ihanteellinen paikka
kerholle. On tilaa liikkua sekä sisällä
että ulkona. Suositusten mukainen
lasten liikkumisen tarve kolme tuntia päivässä tulee luonnostaan täyttymään. Kerhossa myös askarrellaan

ja luetaan läksyjä. Kello 14 syödään
välipalaa. Kerhon ohjaajina ovat Marika Jokela ja Tuija Kinnari

Metsämaan koulun joululevy
Metsämaan koululla on paljon jouluun liittyviä musiikkiperinteitä. Koulun joulun aloittaa Lucian-päivän
aikaan Metsämaan kirkossa koulun tyttöjen Luciakulkue. Koko kylän yhteisessä joulujuhlassa kuullaan
oppilaiden bändiesityksiä tutuista joululauluista ja
tiernapojat päättävät juhlan perinteiseen tiernapoikakuvaelmaan. Syyslukukauden päätteeksi koulun kuoro esittää Metsämaan kirkossa laulun Pienen enkelin
joulua odotan, mikä saattelee oppilaat joulun viettoon.
Nyt on tullut aika tallentaa nämä musiikkiperinteet
Metsämaan koulun omalle joululevylle. Kaikki koulun oppilaat osallistuvat levyn tekemiseen soittaen tai
laulaen. Levy ilmestyy todennäköisesti marraskuun
aikana.
Levyn tekemiseen liittyvien kustannusten kattamiseksi Metsämaan koulu toivoo sponsorilahjoituksia.
Sponsoreiden nimet julkaistaan levyn kansilehdessä.
Levyn painos tulee olemaan vähintään 500kpl. Pienikin avustus vie projektia eteenpäin. Levyn tuotto
käytetään koulun retkirahaston kartuttamiseen.
Metsämaan Kyläuutiset

Sponsorin tiedot:
Nimi:________________________________________
Yhteystiedot:_________________________________
Sponsorointisumma:________________________
Maksutiedot:
Saaja: Metsämaan koulun oppilaskunta
Tilinumero: FI98 5266 1350 0118 35
Teksti viestikenttään: Sponsorin nimi+joululevyn tuki
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Onnitteluja
perheenlisäyksen
johdosta

Metsämaalle on kesällä syntynyt monta vauvaa.
Olemme iloisia kaikista kylämme lapsista. Kyläyhdistys onnittelee kaikkia vauva-perheitä koko kylän
puolesta. Olemme onnitteluna vieneet Metsämaakassin, jossa on pieni Metsämaa paita ja pyyheliina
sekä sukat vauvalle lämmittämään pieniä jalkoja.
Lehden Seija on oikein urakalla kutonut sukkia.
Tehtävä on ollut hyvin mieluinen. Metsämaalla on
hyvät palvelut lapsiperheille: päiväkoti, kyläkoulu, monta erilaista kerhoa lapsille ja perhekerhoja. Tilapäistä lastenhoitoapua tarjoaa Metsämaan
Maa- ja kotitalousnaiset, yhteyshenkilö on Hilkka
Kraama puh. 044-5323674

ja pienempiä. Kun pieni tyttövauva
kasvaa, niin hänellekin tarjolla monenlaista harrastusta perheen mukana.

Kuvassa Jussi,
äiti Marika sylissään Eemeli
Viljami, Pekka
isä ja Joonas

13.6. Marika ja Pekka Keskisen perheeseen syntyi poikavauva.

Perheessä on 9-vuotias Jussi poika
ja Joonas 7 v. reipas ekaluokkalainen.
Pojat harrastavat jääkiekkoa. On mukava kun perheessä on pikkuveli, jolle
isommat pojat saavat opettaa jääkiekon
hienouksia. Varusteetkin on jo valmiina
säästynyt isommilta. Jääkiekko on
nuorille pelaajille varsin rankka laji.
Siinä kyllä saa vankan pohjan hyvälle kunnolle aikuisiälle saakka. Jääkiekkoharrastus vaatii paljon myös
vanhemmilta. Poikia on kuskattava
harjoituksiin kolme kertaa viikossa ja
viikonloppuisin on pelit. Koska perhe
asuu 2-tien tuntumassa. Jääkiekkoa
pelataan Forssassa. Sinne on vähän
pidempi matka kuin Loimaalle, mutta
selkeä reitti tältä suunnalta. Keskisen
perhe asuu Saarenmäessä rintamamiestalossa. Pekka osti talon lapsuudenkotinsa läheltä 16 vuotta sitten.
Talo on eteläisessä rinteessä avaran
pihan ympäröimänä. Pekka toimii
metsäalan yrittäjänä Loimaan alueella.
Marikalla on huonekalujen entisöinti- ja verhoilualan yritys. Äitiysloman
päätyttyä on tarkoitus siirtää yritystilat
kodin tuntumaan.

17.7. Maija Laineen & Jari-Pekka
Toivosen perheeseen syntyi tyttövauva. Perheessä on myös 12-vuotias iso-
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sisko Mirka. Hän hoivailee mielellään
pikkusiskoaan. Perhe on reilun vuoden
asunut Metsämaalla. Maijan käden jälki näkyy jo pihalla ja hän kertoikin,
että mielellään tekee pihatöitä minkä
vauvan hoidolta ehtii. Yhtenä kriteerinä kotipaikkaa valitessa oli se, että
koti on lähellä kaikkea, jotka täyttää
tietyt edellytykset, mutta kuitenkin
löytyy myös sitä omaa rauhaa. Mirka
kertoi harrastuksistaan. Hän käy mm.
ratsastamassa ystäväperheen luona.
Hän on innostunut myös kitaran sekä
haitarin soittamisesta ja laulamisesta.
Perheen kanssa hän harrastaa mielellään mm. jenkkiautoja sekä lavatanssia. Koiraharrastus on myös perheen
yhteinen harrastus. Mirka kertoi, että käy koiranäyttelyissä esittämässä
tuttavien koiria. Perheellä on kolme
koiraa, brasilianterrieri ja kaksi vinttikoiraa whippettiä. Vinttikoirien rotutyhmään kuuluu 13 eri lajia isompia

20.7. Ellinoora ja Kaarlo Silokankaan perheeseen syntyi tyttövauva.

Perheessä on nyt neljä lasta. Venla
on 7-vuotias ekaluokkalainen, Aatu
5-vuotias ja Eero 2-vuotias. Venla käy
lasten voimisteluryhmässä Forssassa.
Perhe asuu Ristimäenkulmalla 2-tien
tuntumassa, joten tältä suunnalta on
hyvä yhteys Forssaan. Luontevaa on
käydä Forssassa siitäkin syystä, että
Ellinooran vanhemmat ja mummokin
asuvat Forssassa. Lapset voi jättää
isovanhemmille Venlan jumppatuntien ajaksi. Venla hoitelee mielellään
myös kotona olevia ponia ja hevosta.
Perhe suu Kaarlon lapsuudenkodissa
Ympäristö on rauhallinen ja turvallinen pienille lapsille. Aatulla tosin on
vauhdikas harrastus, hän päristelee
pikku mönkijällään pihapiirissä. Pojat käyvät joka viikko Metsämaalla
seurakunnan lastenkerhossa. Kaarlo on työssä Loimaalla Domuksella.
Ellinoora hoitaa kotona lammastilaa.
Lampaita on toista sataa. Niitä on kahta eri rotua. On Texel-rotu, mikä on
lihantuotanto lammas sekä Ahvenanmaan lammas rotu villan tuotantoon.
Viime mainituissa lampaissa on eri
värisiä; mustia, valkoisia, ruskeita ja
harmaita. Niistä saatu villa kehrätään
luonnollisen värisenä. Lankoja ei siis
värjätä. Lampaanvilla on erittäin hyvä mm. sukkalankana. Sen sisältämä
lanoliini hoitaa ihoa. Villakuitua käytetään myös mm. varvasvillana, mikä
parantaa ja ehkäisee hiertymiä jaloissa Sitä on totuttu ostamaan apteekista, mutta saa ostaa myös suoraan tältä
tilalta. Silokankaan Lammastilalla on
tuotteiden suoramyyntiä netin kautta.
Ellinoora suunnittelee jossakin vaiheessa myös tuotemyymälää. Myyn-

Metsämaan Kyläuutiset

Silokankaan
perhe Venla,
Aatu Ellinoora, Eero. Kaarlo, sylissään
Lyyli Aino
Inkeri

nissä on lampaan taljoja, villalankoja
sekä erilaisia lihatuotteita.

21.7. Janita ja Matti Yli-Pietilän perheeseen syntyi tyttövauva.

Kolmihenkinen perhe asuu aivan
kylän keskustan tuntumassa Putkitehtaantiellä. Janita on aloittanut
koulunkäyntinsä Metsämaalla. Hän
oli ekaluokkalainen kun vanhemmat muuttivat Metsämaalle. Janitan
ammatillinen tutkinto on merkonomi asiakaspalvelulinjalta. Työpaikka on Loimaalla Manpowerilla.
Matilla on rakennusalan tutkinto,
vähän on tuntumaa metallityöstäkin.
Tällä hetkellä Matti opiskelee sähköasentajan tutkintoa. Janita on hyvin
liikunnallinen. Hän on ohjannut kuntosalilla kahvakuulaa ja spinningiä ja
lisäksi käynyt itse punttisalilla. Eli hikiliikuntaa on tullut harrastettua lähes
joka päivä. Äitiyslomalla pitää ottaa
rauhallisemmin. Vauvan kanssa hän
tekee pitkiä usean kilometrin kävelylenkkejä. Vauva nukkuu tyytyväiseJanita, Matti ja Amanda Ellen Vilhelmiina
Amandan kastejuhlapäivänä

Metsämaan Kyläuutiset

nä vaunuissa. Matilla ja Janitalla kummallakin on monta sisarusta. Niinpä
pikku Amandalla on jo nyt 21 serkkua.

22.7. Rinnen perheeseen syntyi poi-

kavauva. Perhe on asunut Palmusmäentiellä neljä vuotta. He muuttivat
Pöytyältä ja yhtenä kriteerinä uuden
kotipaikan valinnassa oli, että sieltä
löytyy kyläkoulu. Heidi kiittelee kovasti Metsämaan koulua. Opetus on
innostavaa ja lapset viihtyvät koulussa hyvin. Perheen 12-vuotias tytär

harrastaa kitaran soittoa. Koulussa
hän saa harrastukseensa kannustavaa opetusta. Vanhin tytär 14-vuotias
harrastaa tanssia Hip Hoppia. Harrastuksen vuoksi pitää mennä Loimaalle Nahkalinnaan. Toiveena olisi, että
Kalliohoviin saataisiin tanssiryhmä,
kun varmaan muutkin nuoret olisivat
vauhdikkaasta tanssista kiinnostuneita. Lasten harrastuksiin kuuluu myös
ratsastus. Perheen kaksivuotias lapsi
on aloittanut päiväkodissa syyskuun
alusta lähtien. Perheessä on kuusi lasta. Heidi kertoo, että asuinpaikkana
Metsämaa on hyvä. On hyvä koulu ja
hyvä Metsämaan Lähikauppa, jossa
tuotevalikoima on kattava lapsiperheenkin tarpeisiin. Ja erityisesti palvelu on kiitettävän hyvää.

23.7. Vilma Mäntylän & Jyri Ruusumon perheeseen syntyi tyttövauva.

Tämä perheen esikoinen on kiltti ja
rauhallinen lapsi syö ja nukkuu. Vilma
ja Jyri ovat asuneet kolme vuotta Metsämaalla omakotitalossa Metsätiellä.
Aluksi Jyriä ei paljon näkynyt kylällä. Hän oli 2,5, vuotta matkahommissa
rekka-autonkuljettajana ja teki pitkiä
työpäiviä. Nyt perheenlisäyksen myötä hän on muuttanut päivätyöhön, mutta ajaa edelleen rekkaa. Hän kuljettaa
purua ja haketta Kosken sahalta mm.
pururadoille ja kaukolämpölaitoksiin
eri puolille Etelä-Suomea sekä haketta
Kotkaan ja Rumalle sellutehtaille. Vilma on asunut ja käynyt koulunsa Loimaalla. Hän on lähihoitaja ja on ollut
lastenhoitajana Loimaan kaupungilla
päiväkodissa. Tällä hetkellä hän keskittyy omaan lapseensa. Muiden lapsiperheiden kanssa voi käydä lähellä
olealla Nahuntuvalla perhekerhoissa.

Jyri , Vilma ja tyttövauva
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Taiteilijakuulumisia Metsämaalta
MATKA JATKUU - koulusta kymmenen vuotta
Loimaan Taidetalossa avautuu Pirkko Siivonen-Takkun taidenäyttely.
Tämän vuoden lopulla tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä kun
hän valmistui Turussa Ammattikorkeakoulusta suoritettuaan kulttuurialan ammatti- korkeakoulututkinnon
kuvataiteen ohjelmassa ja sai oikeuden käyttää tutkintonimikettä Kuvataiteilija (AMK). Näyttelyn teema tuo
esille taiteilijan matkan jatkuvuudesta tähän päivään. Iän karttuessa hän
haluaa kurkistaa myös menneeseen ja
siihen mistä kaikki oikeastaan alkoi.

Maalattiin äidin kanssa, on Pirkon
äidin säilyttämä pieni vesivärityö n.
1953 vuodelta. Myös ensimmäinen
kehystettäväksi kelpuutettu akvarelli on esillä siitä miten kaikki alkoi.
Kaikkiaan maalauksia on 39 tuoreimmat tältä vuodelta.
Loimaan Taidetalon osoitehan on
Rantatie 2 32200 Loimaa, sama talo
jossa myös osa Työväenopiston toimintaa on alakerrassa. Näyttely on
avoinna 13.9. - 18.10.2016 tiistaisin
ja torstaisin klo 13.00 - 18.00. Tervetuloa tutustumaan!
Pirkko ja pelakuu

Urho soittelee Metsämaan Kyläpäivillä
Urho Syrjälä tuo meidän elämäämme iloa soitollaan. Hän esiintyy kylämme tapahtumissa kuten viimeksi
Kyläpäivillä. Tarvittaessa hän tarjoaa
all inclusive paketin, mikä tarkoittaa,
että hän tuo esiintymislavan, peräkärryt, ja äänentoistolaitteet mukanaan.
Näin harmonikan soitto kuuluu mahtavasti isollekin yleisölle. Hän myös
säestää yleisön joukosta tulevia halukkaita solisteja, joita Kyläpäivil-

Pauli Salmisen kirjasta on ilmestynyt 2. painos Se on vähän
laajempi kuin ensimmäinen eli sisältää 32 tarinaa Loimaan
seudulta Amerikkaan lähteneistä henkilöistä. Metsämaalta
on useita henkilöitä lähtenyt jo 1800 luvun lopulta alkaen
ison meren taakse etsimään toimeentuloa ja joskus seikkailuakin. Rohkeita ovat olleet kun moni kielitaidottomana
lähti outoon maahan. Niinpä tyttöjä sanottiinkin ”vallan puhumattomiksi tytöiksi” Kaikki tarinat ovat kiehtovia, mutta
ehkä ykkösenä, kuten kirjassakin on Lyydia Palomäen tarina. Hän, Majanojan tyttö, oli siellä kuuluisan miljonäärin
John D. Rockefellerin köksänä. Joku jäi pysyvästi siirtolaiseksi, mutta hyvin monet palasivatkin kotiseudulleen.
Heidän mukanaan tuli uusia vaikutteita ja tapoja vanhaan
kotimaahan. Kirjassa on kiehtovia tarinoita ja kiinnostavia
kuvia. Kirjaa on saatavana mm. Metsämaan Osuuspankista
ja Metsämaan Lähikaupasta.
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läkin esiintyi ilahduttavan paljon.
Urho on laajalti tunnettu muusikko
ja varsinkin juhlakausien aikaan varauksia on paljon. Urho tunnetaan myös
taiteilijanimellä Huuliharppukostaja. Huuliharput kulkevat näppärästi
taskussa, mikä mahdollistaa iloiset
pikku konsertit yllätyksinä erilaisille
yleisöille. Urhon Syrjälän tavoittaa
numerosta 040-4114751.

Savisaappailla yli Atlantin

Metsämaan Kyläuutiset

PALOKUNTANUORTEN
HARJOITUSOHJELMA
14..9. Kalustokilpailu
24..9. Toimintapäivä paloasemalla (klo 8.00 – 19.00)
28.9. Frisbeegolf
5.10. Solmut
12.10. Viestiliikenne
SYYSLOMA
26.10. Nuoret päättää
9.11. Sähly
23.11. Alkusammutus
7.12. Pikkujoulut
Harjoituskerroilla on oltava omat saappaat mukana!
Pyritään aloittamaan tunnin ohjelma tasan 18.00, joten
suotavaa olisi tulla asemalle viittä minuuttia aikaisemmin
TERVETULOA MUKAAN REIPPAASEEN TOIMINTAAN!
Yhteyshenkilö Anu Kleme p. 050-4432185

METSÄMAAN KOULUN TAPAHTUMIA
la 8.10. Metsämaan koululaisten lauantaikoulupäivä
klo 8.25 – 12.30
pe 2.12. SRK:n aamunavaus sekä kynttilöiden vienti
sankarihaudoille
ti 13.12. Lucia-kulkue ja joululauluhetki
Metsämaan kirkossa klo 8.45
ti.18.12. Metsämaan koulun ja
Kojonkulman koulun joulukirkko klo 9.00
Alustava tieto Joulujuhlasta ke 14.12,
mutta ajankohta varmistetaan myöhemmin
METSÄMAAN URHEILIJOIDEN
TAPAHTUMAT KALLIOHOVISSA
Maanantaisin liikuntaleikkikoulu 3-6 v klo 16.30 –
17.30
Tiistaisin Salibandy ala-asteikäiset klo 16.30 – 17.30
ohjaajina Antti ja Miika
Kalliohovin jumpat
Seniorijumppa tiistaisin klo 17.30 – 18.30
Kuntojumppa tiistaisin klo 18.30 - 19–30
Kahvakuula perjantaisin klo 18.00
TIKKAJAOSTO KALLIOHOVISSA
Harjoitukset maanantaisin klo 17.3.0 – 19.30 ja
tarvittaessa keskiviikkoisin klo 16.30 – 18.30
Tikkakisat la 24.9. klo 8.30 – 15.00
Tikkakisat la 22.10 klo 8.30 – 15.00

MIEHISTÖHARJOITUKSET METSÄMAAN PALOASEMALLA MAANANTAISIN KLO 18.00
Mukaan reippaaseen ja hyödylliseen toimintaan pääsevät
kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Toiminnassa saa
ilmaisen koulutuksen moniin eri tehtäviin mm.
ensiapukurssit suoritetaan. Yhteyshenkilö on
Jussi Tuominen p. 040-7429855

SEURAKUNNAN KERHOT
NAHUNTUVALLA
Päiväkerho tiistaisin ja torstaisin klo 14 – 16
Perhekerho torstaisin klo 9 – 11
Varkkarikerho tiistaisin klo 16 – 18
Sekakerho tiistaisin klo 17 – 18 ohjaajana Aliisa
Tuolijumppa maanantaisin
klo 14 – 15, kaupungin liikunnanohjaajan vetämänä
TYÖVÄENOPISTON KURSSIT
KALLIOHOVISSA
Keskiviikkoisin klo 18.45 – 19.30
Kuntoliikunta miehille ja naisille
METSÄMAAN KOULU
maanantaisin klo 15.00- 17.15
Metsämaan käsityöt
BINGOT KALLIOHOVISSA
Metsämaan Urheilijoiden Bingo
torstaisin klo 18.45 alkaen
”Pikkubingo” Nahuntuvalla joka toinen torstai
parillisilla viikoilla klo 13.00 alkaen
OHJAAJAKOULUTUSTA TARJOLLA
Kylällemme on ilmaiseksi tarjottu Virtaa ja Vetreyttäkylille hankkeen puitteissa ASAHI-liikunnan ohjaajan
koulutusta, yhteys Heli Koivulahteen ja myös Lasten liikuntaleikkikoulun ohjaajan koulutusta, johon vielä ehtii
ilmoittautumaan yht. Miia Lehtonen p. 040-6723192

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13, 32250 KOJONKULMA
www.hunaja.fi • www.mieleinen.fi
Myymälä avoinna klo 8.00 – 16.00
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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. 044-2359991
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 joulunalla.
Sivunvalmistus: Etusivupaja • Paino: Hunajayhtymä – Loimaa
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