METSÄMAAN KOULU TIEDOITTAA

Sankarihaudoilla
käynti pe 4.12.
Kunniakäynti sankarihaudalla.
Viemme kynttilät Metsämaan
sankarihaudoille sekä kukkia
sankaripatsaalle
kanttori Martti Pihlajamaa mukana, laulamme virren 581.
Tilaisuus alkaa klo 8.30; kaikki
ovat tervetulleita mukaan.

LUCIA-KULKUE JA
JOULULAULUHETKI
PE 11.12.
Lucia-kuoro esiintyy ja
laulamme yhdessä joululauluja Metsämaan kirkossa klo 8.45. Kaikki
ovat tervetulleita kanssamme kirkkoon
ais maan joulun tunnelmaa.
Metsämaan koulun väki

Joulujuhla Kalliohovissa 15.12.2015
klo 18
Perinteinen kuusijuhla alkaa kahvin ja
mehun tarjoilulla klo 17.30
Koululaisten ohjelmaa klo 18 alkaen
Tilaisuuden päätteeksi puurotarjoilu
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JOULUKIRKKO
PE 18.12.
Koululaisten joulukirkko klo 8.45
alkaen Metsämaan kirkossa
Tilaisuuteen voivat osallistua kaikki kyläläiset
ystävineen.

Ilon hetkiä joulukonsertti
Metsämaan kirkossa 21.12.2015 klo 19.00
Laulu: Hanna-Leena Metsänperä, Henriikka Sosunoff, Pirjo Välimäki, Tuomas
Välimäki, Raimo Anttila ja Johanna Jalo
Instrumentit: Piano Armi Haatanen, Basso Tuomas Välimäki,
Kitara Raimo Anttila

Pirjo Välimäki ja minä (Raimo) olemme sisaruksia. Hanna-Leena, Henriikka ja Tuomas ovat Pirjon lapsia.
Kaikki sai alkunsa reilut 20 vuotta sitten siitä, kun siskoni kutsui meidät vanhempineen
luoksensa joulupuurolle aattoaamuna. Puuron syönnin lisäksi lauloimme joululauluja,
silloin tietysti lasten (Hannan, Henriikan,
Tuomaksen) iloksi. Tämä perinne jatkui
useita vuosia. Meillä on ollut myös tapana
kokoontua jo parinkymmenen vuoden ajan
jouluaaton aattona meidän luokse. Tällöin
tarkoitus oli nauttia pientä joulusuolaista ja
tulla katsomaan tupaan tuotua joulukuusta.
Viimeisen 5 vuoden ajan asiaan kuului
myös joululaulujen laulamista lähinnä karaokepohjalta. Väki on kasvanut vuosi vuodelta ja moni meistä tekee vuoro ja viikonlopputyötä ja yhteisen ajan sovittaminen
joulun aikaan on mutkistanut joulutapaa-

misien järjestämistä. Viime jouluna siskoni
Pirjo ehdotti, että voitaisiin järjestää joulukonsertti ja siitä se ajatus sitten lähti. Kukin tahoillamme olemme opiskelleet ja harrastaneet musiikkia enemmän ja vähemmän.
Konsertille tarvitsimme tietysti henkilön jolla on ammattitaitoa musiikista ja kokemusta konserteista. Asiaa kysyimme Armi
Haataselta ja hän lupasi lähteä mukaan,
josta suuri kiitos hänelle. Jotta saisimme
hyvän, reilun tunnin mittaisen ohjelman,
tarvitsimme myös ulkopuolista apua. Johanna Jalo on Armin yksi oppilaista ja
myös Pirjon hyvä ystävä. Johannalla on
myös kokemusta konserteissa laulamisesta.
Tuossa nyt jotain siitä mistä se ajatus lähti..
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JOULUNAIKA METSÄMAALLA
Elämme nyt joulun odotuksen aikaa. Valoa pimeyteen ja iloa mieliimme tuovat
monet tapahtumat
Jouluun valmistaudutaan lahjaostoksia
tekemällä. Pahkapirtin joulupuoti, joka on
kahvilan tiloissa,
tarjoaa runsaan valikoiman lahjatuotteita
sekä jouluisia tuotteita kotiin joulutunnelman luomiseksi.
Valikoimista löytyy mm. himmeleitä sekä
perinteisiä että uusia malleja, lyhtyjä pimeneviin iltoihin,
kynttilöitä, enkeleitä, tonttuja, porohahmoja, persoonallisia joulukortteja ym. Valikoimissa on tekstiilituotteita ja keramiikkaa mm. Kyyrölän saven tuotteita. Käsityöt ovat suomalaisten taitajien
tekemiä. Pahkapirtin aukioloajat: ma – pe
7 – 18, la 8 – 18, su 9 – 18. Jouluaattona,
joulupäivänä ja Tapaninpäivänä kahvila
on suljettu, mutta avoinna taas sunnuntaista 27.12 lähtien.
Metsämaan lähikaupan valikoimiin joulunaika tuo jouluisia lisäyksiä. Kaupasta on
saatavana ”Joulutervehdys Metsämaalta”

joulukortteja. Saatavana on tietysti perinteisiä jouluherkkuja.

Lähikauppa palvelee jouluna:
24.12. to 9 – 12,
25.12 pe suljettu
26.12 la 10 – 13
27.12. su suljettu
Metsämaan Osuuspankissa on glögitarjoilu jouluviikolla 21.-23.12. Pankin normaaleista aukioloajoista poiketen uudenvuoden aattona 31.12 suljetaan jo klo 13.00.
Metsämaan Bingon joulunaika: 17.12 bingossa on ilmainen kahvi- ja joulutorttutarjoilu.
Tämän bingon jälkeen jäädään joululomalle. Uusi kausi alkaa taas 7.1.16.
TULEVIA TAPAHTUMIA VUODEN 2016
ALKUPUOLELLA.
Lauantaina 30.1.2016 Kalliohovissa on
Krekilän Myllyn teatteriyhdistyksen ja
Kauppala Big Bändin järjestämät Iltamat.
Tämä on jo perinteiseksi tullut suosittu tapahtuma, joka järjestetään jo kolmatta kertaa.

Perinteinen Joulujuhla
pe 11.12.2015 klo 18.00 Orisuon Kerhotuvalla
Ohjelmassa jouluisia yhteislauluja, puuroa ja kahvia, arvontaa. Joulupukkikin poikkeaa tietysti juhlaan, joten pikkuväelle voit varata paketin mukaan.
Tervetuloa laulamaan kauempaakin!
Vapaa pääsy
Järj. Orisuon kyläläiset
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KIRKOLLISIA
su 29.11. kello 10 Perhekirkko, 1.adven
1.12. kello 11 Eläkeläisten joulujuhla Nahuntuvalla
. 1.12. kello 18.30 Lähetysilta Nahuntuvalla
su 6.12. kello 12 ITSENÄISYYSPÄIVÄN sanajumalanpalvelus Ritva Szarek, Marjukka Lehtola, seppelten lasku sankarihaudalle
pe 11.12. kello 8.45 Metsämaan koulun Lucia
-kulkue ja joululaulut kirkossa
pe 18.12. kello 8.45 Metsämaan koulun joulukirkko
su 20.12. kello 15 Kauneimmat joululaulut,
Kappelikuoro
ma 21.12. kello 19 ILON HETKIÄ joulukonser kirkossa
to 24.12. kello 14 Jouluaaton sanajumalanpalvelus Riku Laukkanen, Mar Pihlajamaa
pe 25.12. kello 10 Joulupäivän sanajumalanpalvelus Ritva Szarek, Mar Pihlajamaa
su 10.1. kello 12 Sanajumalanpalvelus Nahuntuvalla, pyhäkoulu Janne Rauhala
12.1. kello 18.30 Lähetysilta Heikkilässä,
Majanojan e 6
to 14.1. kello 13 Eläkeläispiiri Nahuntuvalla
su 24.1. kello 12 Sanajumalanpalvelus Nahuntuvalla, pyhäkoulu Riku Laukkanen
2.2. kello 18.30 Lähetysilta Nahuntuvalla
su 7.2. kello 12 Laskiaissunnuntain sanajumalanpalvelus Nahuntuvalla, pyhäkoulu
Ari Pääkkönen
to 11.2. kello 13 Eläkeläispiiri Nahuntuvalla
su 21.2. kello 12 Sanajumalanpalvelus Nahuntuvalla, pyhäkoulu Janne Rauhala
23.2. kello 18.30 Lähetysilta Nahuntuvalla
su 6.3. kello 12 Sanajumalanpalvelus Nahuntuvalla, pyhäkoulu Riku Laukkanen

Metsämaalla:
to 10.3. kello 13 Eläkeläispiiri Nahuntuvalla
15.3. kello 18.30 Lähetysilta Nahuntuvalla

Päiväkerho istaisin ja torstaisin kello 1416, perhekerho torstaisin kello 9-11 ja
varkkarikerho istaisin kello 17-18 Nahuntuvalla.

MUSIIKKIA MUUALLA MM:
1.12. kello 19 Kyös Mäki-Ma lan joulukonser Alastaron kirkossa
8.12. kello 17-18.30 Alakoululaisten
JouluHippalot Kaupunginkirkolla. (Ilm. kosivuilla tapahtumakalenteriin)
pe 11.12. kello 18 Petri Laaksosen joulukonser Kaupunginkirkossa
su 13.12. kello 15 Kauneimmat joululaulut Kaupunginkirkossa ja Mellilän kirkossa
ja kello 19 Vir aan kirkossa
15.12. kello 19 Resonus-kuoron joulukonser Kanta-Loimaan kirkossa
ke 16.12. kello 18 joulukonser Mellilän
kirkossa, Sari Jokela ja Armi oppilaineen
to 17.12.kello 18 Loimaan musiikkiopiston klassisen laululuokan joulukonser
Kaupunginkirkossa
pe 18.12. kello 18 alkaen nuorten jouluvalvojaiset Kaupunginkirkolla
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su 20.12. kello 18 Kauneimmat joululaulut
Alastaron kirkossa kello 19 Kauneimmat
joululaulut Kanta-Loimaan kirkossa
ma 21.12. kello 20 Arkihuole omat joululaulut - laisuus Kaupunginkirkossa
ke 23.12. kello 19 Ikinuorten joulukonser
Kaupunginkirkossa
ma 28.12. kello 18 Elämä-kahvikonser ,
Kris llinen Taideseura, Kaupunginkirkossa

Puheenjohtajalta

Vaikka elämme kiireistä joulun alus aikaa.
Toivon, että mahdollisimman moni pääsee
osallistumaan kylällä järjestettäviin tapahtumiin.
Muutamia mainitakseni: Koululaisten Lucia
kulkue 11.12., Koululaisten käynti sankarihaudoilla 4.12., Koko kylän joulujuhla 15.12., jossa saamme nauttia koululaisten ohjelmasta.
Kirkossa järjestetään kauneimmat joululaulut
20.12. ja Iloinen joulukonsertti 21.12. näistä
lisätietoa muualla tässä lehtisessä.

ke 30.12. kello 18 Loimaalainen joulukonser Alastaron kirkossa

Toivottavasti saamme nauttia talven valoa lisäävästä lumesta enemmän tänä talvena kuin
mitä tässä marraskuun lopussa tuli.

su 10.1. 2016 kello 16 Jaana Pölläsen konser Alastaron kirkossa

Rauhaisaa joulun aikaa ja hyvää Uutta vuotta

Sadonkorjuujuhlia 30 vuotta
Metsämaan maa- ja kotitalousnaiset ja maataloustuottajat järjestivät 11.10.2015 Kalliohovissa
Sadonkorjuun kiitosjuhlan. Tapahtuma täytti tässä muodossa 30 vuotta. Jumalanpalveluksen
jälkeen vietettiin perinteinen juhla tarjoilun ja ohjelman merkeissä. Ennen kakkukahvia oli tarjolla mitä maittavin juuressosekeitto. Maatalousnaiset tunnetaan ruoan laiton ja -tarjoilun mestareina.
Maukas keitto oli valmistettu tutuista syksyn raaka-aineista. Keittoon käytettiin palsternakkaa,
maa-artisokkaa, selleriä, porkkanaa, perunaa, sipulia, öljyä, vettä, suolaa, maustepippuria, timjamia, juustoa ja kermaa. Koristelu paahdetuilla juureslastuilla. Tarjolla oli myös maatalousnaisten leipomaa perinteistä kakkoa ja ruisleipää. Voi sanoa, Metsämaan mainiot naiset tekivät maistuvan juhlatarjoilun.
Ohjelmaosuuden avasi maataloustuottajien pj. Mikael Yli-Heikkilä.
Mikko Paukku muisteli maataloustöitä ja vaihtelevia säitä lapsuuden Laatokan Metsäpirtin
ajoilta evakkotaipaleen ja nuoruuden vuosien kautta nykypäivään.
Liisa Koivula esitti kirjoittamansa Metsämarjapakinan. Julkaisemme pakinan ohessa.
Metsämaan Kappelikuoro esiintyi.
Parhaimmat kiitokset tapahtuman järjestäjille ja ohjelman esittäjille.
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Pientä pakinointia kesän sadosta
11.10.2015
Maa-ja kotitalousnaisilla on menossa tänä
vuonna kilpailu, jonka nimenä on ”Miljoona litraa metsämarjoja”. Tiedämme kaikki, että metsämarjat ovat terveellistä suomalaista superruokaa, jota on ihan ilmaiseksi tarjolla. Sitä paitsi metsässä liikkuminen ja jopa lyhempikin
oleskelu siellä vaikuttaa myönteisesti terveyteen. Sen sanotaan laskevan verenpainetta ja
stressihormonien määrää elimistössä. Marjastus on myös osa suomalaista kulttuuriperintöä,
jonka soisi siirtyvän seuraavillekin sukupolville.
Kun ottaa lapset mukaan marjaretkille, tämä
perintö voi hyvinkin säilyä. Metsään meneminen ei siis ole ollenkaan virheliike, vaikka sanontaa semmoiseen usein käytetään
Sadonkorjuuta marjojen kerääminenkin on, joten arvelin aiheen sopivan kohtuullisen hyvin
tähän tilaisuuteen. Niinpä kerron siitä omasta
näkövinkkelistäni. Tämähän on mitä kiitollisin
aihe, kun niin runsaasti satoa on ollut tarjolla
jokaiselle, joka luonnon marjoja on päässyt poimimaan, saanut niitä nauttia ja talven varalle
säilöä. Saatte nyt siis kuulla viimeaikaisia kokemuksiani mustikasta, vadelmasta, puolukasta ja
karpalosta.
Ensiksi M niin kuin mustikka
Muistattehan, miten media mainosti: Metsissä
mahdottomasti mustikoita! Menkää marjaan,
maistelkaa mustikan mainiota makua.
Minä menin mukisematta muiden mukana. Mättäät mustanaan maukkaita, mehukkaita mustikoita. Monen monta muovimukillista marjastin.
Mielelläni maleksin metsässä. Muistui mieleeni
Martta-mummoni marjamatkat Majanojalle.
Mahtavat määrät mummo meille marjasti milloin mitäkin metsämerjaa. Muistelin mummoa,
maistelin mustikoita, mietiskelin menneitä.
Muuten, mustikan mainitaan muokkaavan mainiosti muistia.
Mutta männystä muuan mustarastas mulkoili
minua myrtyneenä murehtien, menisivätkö miljoonat mustikat mahdollisesti muiden massuun.
Mahtoikohan mustarastas masentua meitä
marjastajia möllöttäessään? Meniköhän mustarastaan mieli matalaksi? Menköön moinen mietiskely.
Melkoisen määrän mustikoita Metsämaa meille
marjastajille mahdollisti. Myönnän marjastanee-

ni muillekin, meinaan mukuloille. Mustikkamuffinsseja maisteltiin mielin määrin, milloin
maidon, milloin mehun myötä. Monta mustikkasuuta meillä marjoja mussutti.
Mietelmä mustikasta: Mustikka, marja maistuva, mahalle mieluinen.
Sitten V niin kuin vadelma
Vilkaisin vaihteeksi vihreään vadelmikkoon.
Voihan vitsi! Varret vallan väärällään vadelmista. Varustauduin vasulla, varsikengillä,
vanhoilla verkkareilla, vyölaukulla, vesipullolla. Vaarallinen vadelmikko voi viedä vanhan vaeltajan voimavarat. Valitettavasti viimevuotiset vadelmanvarret viilsivät viiruja,
voi voi, veri vuoti viilloista. Vaara vaani varvikossa, voi vaikka valahtaa vähemmän
viehkeästi vatsalleen, venäyttää vielä vartalonsa. Varmastikin välillä vitsit vähissä.
Vanha variskin vaakkui varoittavasti viereisessä vesakossa. Vähensin varmuuden
vuoksi vauhtiani, vaistomaisesti viheltelin
viisun vastaukseksi varikselle.
Vaan vaikeuksista voittoon. Viikosta viikkoon viskelin villivadelmia vasuun varastoiden valtavasti vitamiinia vuoden varalle.
Voitte vaikka vilkaista varastooni.
Vielä vadelman vaaliväite: Vadelma, vaapukka, vaarain, vattu – virkistävän vivahteikas vaihtoehto.
P niin kuin puolukka
Pian päästiin puolukoille. Parhaat paikat pidettiin pitkään piilossa. Puolukoiden punastuttua pistin poimurin pärekoriin, polkupyörällä poljin ponnekkaasti pois pihalta, perillä
piilotin pyörän puitten pimentoon päästen
pian puolukkapaikkoja putsaamaan. Parhailta paikoilta piti poimia puolukat pois polulta. Päivä paistoi, pilvet poissa, puuha piristi poistaen päästä pipon paineet, pörriäisten pörinäkin puuttui, paikoitellen pulleita
puolukoita pilvin pimein. Palkintona paljon
punaposkisia puolukoita, puoloja, puolamia:
Purkkiin, pulloon, pakastimen piiloon, piirakkaan, puuron päälle, pöperöön, pääruuan
piristykseksi, paljaaltaan popsittavaksi plus
poistamaan pöpöjä pötsistä.
Puolukan puolustuspuhe: Puolukka, puuhapäivän piristys, pieni punainen pilleri, paras
popsia päivittäin.
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K niin kuin karpalo

Metsamaan kaunistamis- ja
turvallisuusohjelmaa halutaan jat-

Kun kaunis kesä kaikkoaa, katse kääntyy kohti
kylmää kautta. Kohta kävellään kauemmaksi
kotoa, karpaloita keräämään. Kädet kohmeessa, kintut kylmänä, kahlataan kosteikossa kurkotellen kirpeitä karpaloita koppaan. Kirkkaana
kaartuu katto. Korkealla kaartelee korppi
kummasti krääkkyen. Kuivan kelon kohdalla
karpalonkerääjä kaivaa kännykkänsä, kuvaa
kameralla kirjavaa kasvustoa, kuivuneita kukkasia, kullankeltaisia korsia. Kaivaa kassista
kahvikannun, kaataa kuumaa kupposeen, kastaa korppua kahviin, koivun kannolla kenottaen, kahviaan kitaten, katsellen, kuunnellen.
Kaikki kunnossa, kylmyys kaukana kintuista,
käsistä, karpalot koottuina kopassa. Kuka kehtaa kiukutella? Kummallinen karpalo, -kka kokonaan kateissa. Kyllä karpalokka kaiken kaikkiaan kuulostaisi kivalta.

kaa. On tarkoitus poistaa vesakot jokirannasta maantien ja joen välistä. Myös vastarantaa käydään läpi soveltuvin osin.
Tämä toimenpide vaatii rannanomistajien
suostumuksen. Pyydämme, että otatte
Metsämaan Uutisten toimitukseen Minna
Jokelaan puhelimitse 040-7255937 iltaisin
klo 18-20 tai sähköpostitse osoitteeseen:
kylauutiset@metsamaa.net. Alue käsittää
jokivarren Vähäkallion kaupalta kirkonkylän
taajaman sillalle. Työtä helpottaa tämä ilmoitus, muussa tapauksessa teihin otetaan
yhteyttä.
Pyydämme ilmoitusta 20. 12. 2015 mennessä
Terveisin kylätoimikunta

Karpalon kehumiseksi keksin kuvauksen: Kirpeä karpalo, kiilteen kera kakulla, koristeista
kaunein.
Muistakaapa maistella mustikkaa, valmistaa
vadelmavanukasta, popsia puolukkapuuroa,
kokata karpalokiisseliä, mutta ennen kaikkea
kesän kasvusta kiittää.
Kiitos

Metsämaan kyläyhdistyksen väki toivottaa kyläläisille
Hyvää Joulua ja
onnellista uutta vuotta
2016
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LED-valaisimet myy ja sähköasennukset tekee:

Turkka Leminen, p.0400-919560
Sörkäntie 81, 32270 Metsämaa
turkka.leminen@tjlights.fi
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