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• Jakelu kaikkiin talouksiin Metsämaan ja Orisuon alueella

Kauneimmat joululaulut
Metsämaan kirkossa 11.12. klo 16.00

Lucia-kulkue
Metsämaan kirkossa ti 13.12 klo 8.45

Koululaisten joulukirkko
Metsämaan kirkossa ti 18.12 klo 9.00
Tilaisuuteen ovat kaikki tervetulleita

Jouluaaton
jumalanpalvelus
Metsämaan kirkossa
la 24.12 klo 14.00

Joulupäivän
jumalanpalvelus
Metsämaan kirkossa
su 25.12 klo 18.00

Metsämaan kyläkunnan yhteinen

JOULUJUHLA
Kalliohovissa keskiviikkona 14.12. klo 18.00

Metsämaan koulun oppilaiden ja päiväkodin lasten
ohjelmaa
Glögi/mehu ja piparitarjoilu klo 17.30 – 18.00
Kaikki kyläläiset tervetuloa!
Metsämaan koulu
Metsämaan Kyläyhdistys
Metsämaan Urheilijat

KAHVI JA
JOULUTORTTUTARJOILU
Metsämaan Lähikaupassa

perjantaina 9.12.
TERVETULOA!
Metsämaan Lähikaupasta on saatavana kotimaista
tuoresuolattua kinkkua, pikkukinkkuja ja kinkkurullia. Tee
kinkkutilauksesi ajoissa. Varaa myös muut joulun herkut
Lähikaupasta.
Metsämaan Lähikauppa puh 02-7680012

lä Petteri Punakuonoja ja löytyy myös
muita eläinhahmoja kuten aivan uusia
suloisia villisikoja.
Joulupuodin aukioloajat ovat samat
kuin Kahvila Pahkapirtin aukioloaika:
ma – pe klo 7 – 18
la klo 8 – 18
su klo 9 - 18

Pahkapirtin Joulupuoti toimii Pahkapirtin kahvilan tiloissa. Nyt valikoimat ovat runsaimmillaan joulutuotteita. Tarjolla on laadukkaita kotimaisia
käsityötuotteita, kauniita ja persoonallisia lahjoja. On olkitöitä, himmeleitä,
kynttilöitä, jouluisia servettejä. Joulun
tunnelmaa luomaan sopivat huovutetut tontut. On lampaan villahahtuvasta
tehtyjä suloisia enkeleitä. Löytyy myös
Johanna Oraksen keramiikkatauluja ja
Matti Ratian suunnittelemia tuotteita
Joulusaunaan kiuluja, löylytuoksuja ja
saippuoita. Jo ulko-oven luona on esil-

Pahkapirtti on taukopaikka 9-tien varrella Metsämaalla. Kahvila on toiminut tässä paikassa vuodesta 1981
lähtien. Pahkapirtin perusti ja rakensi
aikoinaan Veijo Härkönen. Nykyisin
kahvila pitävät Tarja ja Seppo Mäkilä.
He aloittivat toukokuun 2002 alusta.
Tarja on Härkösen tytär. Yrityksessä
on mukana myös perheen Mikko poika. Kahvila on kuuluisa maukkaista
kotileivonnaisistaan. Reseptit ovat siirtyneet suvussa nykyisille kahvilan pitäjille. Kahvilasta saa ruoka-annoksia,
grilliruokaa ja arkipäivisin on tarjolla
keittoakin.
Pahkapirtti on viihtyisä ja tunnelmallinen paikka. Persoonallisen tunnelman
antavat käsin veistetyt pyöröhirsiset seinät. Ne on Veijo Härkönen itse veistänyt

Kappeliseurakunnan
ilmoituksia:
su.27.11. klo 12 Messu, 1. adventti, Szarek, Uusi-Kuitti
ma 5.12. klo 13 Eläkeläisten joulujuhla Nahuntuvalla,
pieni paketti mukaan
ti 6.12. klo 12 Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus,
Szarek, Pihlajamaa
su 11.12. klo 16 Kauneimmat joululaulut, Laukkanen,
Huhtanen
ti 13.12. klo 8.45 Metsämaan koulun Lucia-kulkue ja
joululaulut
ti 20.12. klo 9 Kojonkulman ja Metsämaan koulujen
joulukirkko
la 24.12. klo 14 Jouluaaton jumalanpalvelus, Szarek,
Stevanovic
su 25.12. klo 8 Joulupäivän jumalanpalvelus,
Koivunen, Lehtola
Talviaikana 1.1.alkaen jumalanpalvelukset
Nahuntuvalla, myös kirkkokahvit
pe 6.1. klo 12 Loppiaisen sanajumalanpalvelus, Szarek,
Lehtola
su 15.1. klo 18 Sanajumalanpalvelus, Szarek, Huhtanen
su 29.1. klo 12 Sanajumalanpalvelus, Rauhala,
Pihlajamaa
su 12.2. klo 12 Sanajumalanpalvelus, Laukkanen,
Huhtanen
su 26.2. klo 12 Laskiaissunnuntain
sanajumalanpalvelus, Pääkkönen,
su 12.3. klo 18 Sanajumalanpalvelus, Rouhiainen,
su 26.3. klo 12 Marianpäivän sanajumalanpalvelus,
Rouhiainen
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oman metsän puista. Omasta metsästä
on löytynyt myös kolme komeaa pahkaa, jotka kuuluvat sisustukseen. Niistä
kahvila on saanut nimensäkin. Pahkapirtti tarjoaa puitteet myös pienten ryhmien pikkujouluille , syntymäpäiville
sekä kokouksille klo 18.00 jälkeen eli
kahvilan sulkemisen jälkeen. p. 0505179110 Ristimäenkulmantie 2, Metsämaa

Lähetysillat klo 18.30 :
29.11. Paula ja Jorma Ristimäellä
10.1. Hilkka ja Alpo Heikkilällä
31.1.; 14.2.; 7.3.; 28.3.; 18.4.; 9.5.; 23.5. Nahuntuvlla, jos ei
muualle kutsuttu.
Eläkeläispiiri Nahuntuvalla torstaina kello 13: 12.1.; 9.3. ja
6.4.
Päiväkerho: tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 14-16
Nahuntuvalla
Perhekerho: torstaisin klo 9-11 Nahuntuvalla
Varkkari: tiistaisin klo 16.18 Nahuntuvalla
OLISIKO NAHUNTUVALLA RUOKAILU?
Entäpä jospa Nahuntuvalla alkaisi uudelleen ruokailu! Esim.
joka toinen perjantai parittomilla viikoilla. Maksullinen ruokailu ja kahvi (5 e), lopussa musiikkia ja hartaus. Kutsutaksipalvelu.
Miltä kuulostaa, saako kannatusta? Eläkeläisten joulujuhlassa
olisi hyvä kuulla, mitä ajatuksia on liikkeellä.
POSTIMERKKEJÄ ja KORTTEJA lähetyksen hyväksi.
Älä heitä pois vanhoja postikortteja tai postimerkkejä.
Vanhat kirjekuoret ovat sellaisenaan jo haluttuja.
Postikortit, erityisesti Rudolf Koivun, Martha Wendelinin, Jenny Nyströmin ja uusimpien taiteilijoiden kortit ovat toivottuja.
Myös paikkakuntakortit, eläinaiheiset, luontoaiheiset kortit
hyviä. Ei haittaa, vaikka korteissa kirjoitusta.
(ei 10 v. - 100 v. jne. kortteja, ei taidetta ilman käsiä - kortteja).
Anna pastori Ritvalle tai lähetyssihteeri Anjalle.
Kortit, postimerkit, kirjekuoret ja vanhat rahat huutokaupataan
lähetyksen hyväksi Suomen Lähetysseuran huutokaupassa
Helsingissä.
Metsämaan Kyläuutiset

Pitsikoulun Joulu
Metsämaan koulun oppilaiden joululevy,
Pitsikoulun Joulu, on nyt valmis. Levyn
nimi, Pitsikoulun Joulu, juontaa juurensa
koulun koristeellisiin ”pitsisiin” ikkunapuitteisiin. Nimi Pitsikoulu mainitaan
esim. Metsämaa -kirjassa, jossa kerrotaan Metsämaan koulun historiasta.
Kaikki koulun oppilaat laulavat tai
soittavat levyllä. Tällä levyllä solisteja
on 27! Kappaleiden säestyksistä vastaavat pääosin 5.-6.luokan oppilaat. Tässä
otteita 6.lk.oppilaiden kirjoitelmista aiheena Pitsikoulun Joulu.
”Harjoittelimme kappaleisiin välitunneilla,
tunneilla ja musiikkikerhossa. Harjoitukset alkoivat syyskuussa. Lauloin solistina
Walking in the air kappaleessa ja kuorossa.
Soitin rumpuja Joulu saapuu jokaiselle
kappaleessa, pianoa soitin Joulun tunnelma
kappaleessa, bassoa soitin Lumipallona
kappaleessa. Tunnelma oli jännittynyt
ja jouluinen. Äänityspäivät olivat 11.10
ja 12.10 Studion rakensi ja levyn äänitti
Jukka Simola. Studiosta tuli todella hieno
ja se rakennettiin englannin luokkaan.
Kun kaikki kappaleet oli äänitetty, oppilaat
saivat käydä katsomassa biisien miksausta,
se oli jännittävää. Sain olla jo toista kertaa
mukana koulun levyllä. Mielestäni se on
hienoa! Levystä tuli varmasti hieno! ”

Venla Ristimäki 6.lk.
”Joulun tunnelmassa lauloin, Walking in
the airissa soitin rumpuja, Joulumaassa
soitin pianoa ja kuorossa tietysti lauloin.
Meidän levyä äänitti Jukka Simola. Teimme
englannin luokkaan väliaikaisen studion.
Meidän levytyspäivät olivat 11.10 ja 12.10.
Harjoittelu alkoi syyskuussa. Harjoittelimme välituntisin ja musiikin tunneilla. Studio
oli aivan mahtava ja mielettömän hienon
näköinen, kun englanninluokasta tuli
äänitysstudio. Oli mahtavaa olla levyssä
mukana. ”
Sofia Rinne 6.lk.
”Harjoittelu alkoi jo syyskuussa, musiikin
tunneilla ja välkillä. Levyssä itse soitin
pianoa Joulu saapuu jokaiselle kappaleessa, rumpuja kappaleessa Lumipallona
ja bassoa kappaleessa Walking in the air.
Lauloin kappaleessa Joulun tunnelma ja
kuorossa. Käytimme pari tuntia valokuvien
lavasteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Kun lavasteet oli tehty, niin sitä seuraavana
päivänä otettiin luokkien ja koko koulun
kuvia levyn kansivihkoa varten. Kaikki
olivat pukeutuneet punaiseen ja jouluiseksi.
Olimme myös Lucioitten ja Tiernapoikien
kanssa kirkossa kuvaamassa.”
Eerika Kivinen 6.lk.
”Harjoittelu alkoi jo syyskuussa. Harjoittelimme melkein joka päivä. Lauloin Joulun
tunnelmassa. Soitin toisen luokan kappaleessa Joulu saapuu jokaiselle rumpuja
kaverini Venlan kanssa. Pääsin pianon
ääreen ensimmäisen luokan laulaessa
Metsämaan Kyläuutiset

Kuvassa luokkaan rakennettu väliaikainen studio.

Joulukirkkoon. Meidän luokan toisessa laulussa Walking in the air soitin pianoa. Kun
tuli neljännen luokan laulu lumipallona
olin bassossa taas kerran Venlan kanssa.
Ennen kuin pääsimme levyttämään, saimme
lauantaityöpäivästä paljon irti. Harjoittelimme melkein koko lauantai työpäivän
ajan. Isäni oli mukana soittamassa ja toi
harjoittelua varten luokkaan äänentoistolaitteet.”

Sini Anttila 6.lk.

”Aloitimme harjoittelun syyskuussa. Me
harjoittelimme joka musiikintunti ja välkillä. Kaikki äänitykset teimme englannin
luokassa, sillä siitä oli tehty väliaikainen
studio. Studiossa oli piano, rummut, basso,
mikit, kitara, kellopeli ja tietenkin kuulokkeet jokaiselle. Marika Jokela soitti huilua
ja Tuomas välimäki kontrabassoa ja Raimo
Anttila kitaraa. Levyn teko tunnelma oli
hyvin kiireinen, mutta kaikilla oli hauskaa
ja kaikki ovat iloisia, että se on tehty. Olen
varma, että kaikki odottavat levyn tuloa,
varsinkin vanhemmat. Kiitos Jukka Simolalle ja muille levyn teosta. ”

Mirka Sirkiä 6.lk.

Jokainen levyllä kuultava joululaulu
liittyy olennaisesti Metsämaan koulun joulunajan musiikkiperinteeseen.
Koulun joulun aloittaa Lucian-päivän
aikaan Metsämaan kirkossa koulun tyttöjen Lucia-kulkue. 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 nämä perinteet on
tallennettu levylle!
Levyn tekemisessä toteutui loistavasti
uuden opetussuunnitelman peräänkuuluttama monialainen oppiminen. Musiikin
tunneilla keskityttiin levyn kappaleiden
harjoitteluun, kuvaamataidon tunneilla
oppilaat suunnittelivat levyn mainoksia
ja tekivät piirroksia levyn kansivihkoon.
Käsityön tunnilla valmisteltiin lavastus
levyn kansivihon valokuvausta varten,
englannin ja ruotsin tunnilla harjoiteltiin levyllä kuultavien vieraskielisten
kappaleiden ääntämistä. Äidinkielen
tunnilla kirjoitimme juttuja levyn teosta
ja matematiikan tunnilla pohdittiin levyn
rahoitusta. Listaa voisi jatkaa, matka on
ollut antoisa. Olemme saaneet tukea
vanhemmilta, yrityksiltä ja yhdistyksiltä, tuhannet kiitokset kaikille hankkeessa
meitä tukeneille!
Levyä voi ostaa 10 e hintaan Eliisan Optiikasta, Metsämaan Osuuspankista ja
Metsämaan kyläkaupasta. Tuotto käytetään Metsämaan koulun oppilaiden
retkirahaston kartuttamiseen.

KESKUSTELUA KOIJOEN TILASTA

Koijoki kuivuu ja ruohottuu. Joen tilan kunnostamiseksi suunnitteilla on
koskien ennallistamissuunnitelma, mikä tarkoittaa veden pinnan nostamista.
Tämä vaikuttaa joen kalakantoihin suotuisasti. Jokirannan maisemaa pitää
myös kunnostaa. Kunnostamishanketta varten tarvitaan kaikilta jokivarren
maanomistajilta suostumukset. Kokemäenjoen vesistön kalastuskunta järjestää
Metsämaan Metsästysseuran ja Kyläyhdistyksen kanssa keskustelutilaisuuden Kalliohovissa. Erityisesti jokivarren maanomistajien toivotaan tulevan
keskustelutilaisuuteen.Tarkempi ajankohta tiedotetaan alkuvuodesta 2017.
Koskien ennallistamishanketta hoitaa Kalastusyhdistyksen kanssa Metsämaan
Metsästysseura, jossa yhteyshenkilönä on Pekka Rinne p. 0400-913400
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Virkeyttä ja
vastustuskykyä
palvelupisteestä
Metsämaan lähikaupan palvelupisteestä
löytyy lääkkeiden lisäksi hyvä valikoima
tuotteita terveyden ylläpitoon. Vastustuskykymme tarvitsee tukea flunssakaudella
ja keho virkistystä alkutalven pimeydessä. Altistumme miljoonille flunssaviruksille aina, kun joku niistää tai aivastaa
samassa tilassa. Aikuinen sairastaa keskimäärin 1-5 flunssaa vuodessa ja lapsi
jopa 10. Monipuolinen ravinto, reipas
liikunta ja hyvät yöunet ovat perusta vastustuskyvylle, mutta nämäkään eivät aina
riitä. Imeskeltävän ja nieluun sumutettavan sinkin on todettu estävän virusten
lisääntymistä limakalvoilla. Siksi sinkkiä
kannattaa käyttää viimeistään silloin, kun
tuntee flunssan ensimerkit. (esim. Kelasin Sinkki, FluAcute Zinc)

C-vitamiinin tiedetään isoina annoksina lyhentävän flunssan kestoa. Sitä voi
käyttää myös ennalta ehkäisevästi ja sillä
on esim. virtsatietulehduksia ehkäisevä
vaikutus. Flunssan torjuntaan ja alkuvaiheen hoitoon on valittavana useita tehokkaita C-vitamiinin ja sinkin yhdistelmävalmisteita esim. imeskelytabletteina ja
pastilleina. Jatkuvaan käyttöön voi valita
nieltävän valmisteen. (esim. Apteekkarin
C+sinkki, Minisun Super Defence, Multivita Ascorbin)
Kaikille suomalaisille suositellaan vastustuskykyä parantavaa D-vitamiinilisää.
D-vitamiinia tarvitaan lähes kaikissa
kudoksissa mm. normaaliin hormonitoimintaan ja solujen jakautumiseen.
Jos maitotuotteiden käyttö on vähäistä,

kannattaa valita kalkki-D-vitamiiniyhdistelmä luuston vahvistukseksi. (esim.
Devisol, Calcichew D)
B-vitamiinit ovat ryhmä erilaisia varsinkin hermostolle tärkeitä yhdisteitä.
Puutos voi tuntua väsymyksenä ja aiheuttaa muistin huononemista. Muistia
tukee parhaiten B12-vitamiini. Hermosärkyihin voi auttaa B1, B6 ja B12
-vitamiinien vahva yhdistelmä. B- ja
C-vitamiinien yhdistelmä poretablettina kannattaa juoda aamulla, koska osa
käyttäjistä tuntee piristävän vaikutuksen
alkavan heti. (esim. Beko Long, Bethover,
Berocca)
Suoliston vointi heijastuu koko kehoon. Jos tärkeät ravintoaineet ja vitamiinit eivät pääse imeytymään kunnolla,
seuraa puutoksia ja jopa sairauksia. Siksi
suoliston normaalia toimintaa tukevien
maitohappobakteerien käyttö on suositeltavaa. Pikkulapsilla niiden käytön on
todettu lisäävän vastustuskykyä ja vähentävän flunssia ja korvatulehduksia. (esim.
Rela, Gefilus)
Osa reseptilääkkeistä saattaa vaikeuttaa ravinnon vitamiinien imeytymistä, joten esim. diabeteslääkkeitä tai mahahappolääkkeitä käyttävien kannattaa kysyä
neuvoa tarpeellisista ravintolisistä aptee-

Metsämaan Lähikauppa Metsämaan
on kylämme monipalvelupiste. Kaupassa olevasta lääkekaapista Apteekkari
Mari Vienola kertoo toisessa jutussa.
Kaupassa on suosittu kahvionurkkaus.
Kahvin lisäksi saatavana on tuoretta
pullaa. Pikkunälkään saa lihapiirakoita,
josta tuhtimpi versio on piirakka nakeilla täytettynä. Pyöreän pöydän ympärillä
vaihdetaan kuulumiset ja parannetaan
maailmaa. Lähikaupassa on veikkauspiste. Voimme osallistua moniin eri peleihin. Näin saamme torjutua arkea ja
ottaa osaa Veikkauksen mainostamaan
unelmointiin. Hyvin tarpeellinen palvelu
kyläläisille on Postin toimipiste. Mutta
ennen kaikkea Lähikaupasta löytyy laaKahvihetki Lähikaupalla.
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ja valikoima päivittäistavaroita ja monipuolinen lihatiski. Kauppa on saanut
paljon kiitosta siitä, että elintarvikkeet
ovat tuoreita. Palvelu on hyvää. Metsämaan Lähikaupan palveluihin kuuluu
myös ostosten kotiinkuljetuspalvelu.
Olemme viime aikoina kuulleet uutisia
pienten kauppojen ahdingosta suurten
markettien puristuksessa. Lähikauppa
on meille tärkeä, elämämme olisi hyvin
ankeaa ilman näitä monia palveluita,
joita kauppamme tarjoaa. Haluamme
tukea lähikauppaamme. Keskitetään siis
me metsämaalaiset asiointia Metsämaan
Lähikauppaan.

Jahtikausi, hirvieläinjahti alkoi 24.9.
Metsästysseuralla on 350 kaatolupaa. Tähän mennessä on kaadettu 150
peuraa. Metsämaan Metsästysseurassa
on 110 jäsentä, joista lähes kaikki ovat
Metsämaalta. Peuraporukkaan kuuluu
53 henkilöä pääasiassa metsämaalaisia,
mutta jahdeissa käy yksi henkilö
Jyväskylästä ja muutamia Turusta asti.
Hirviporukkaan kuuluu 33 metsästäjää.
Kansainvälistä toimintaa on myös.
Vieraita käy jahtiaikana Pohjoismaista,
Virosta, Saksasta, Englannista ja juuri
nyt on ensimmäistä kertaa tulossa vieraita Belgiasta. Vieraista 5 – 10 hengen
porukat yöpyvät Metsästysmajalla.
Suuremmat ryhmät yöpyvät Seurahuoneella.
Metsästäjäporukkaa on totuttu pitämään reippaana miesvaltaisena ryhmänä. Metsämaalla jahteihin osallistuu
myös naisia ja nuoria Mukaan otetaan
mielellään reippaita nuoria. Aluksi kuljetaan mukana ja osallistutaan jahteihin.
Vähitellen osallistutaan ampumaharjoituksiin. Metsästysmajalla oli jahtipäällikkö Antti Kaupin mukana hänen poikansa 14-vuotias Aleksanteri Kauppi.
Aleksanteri on jo kolme vuotta ollut
metsästäjä. Metsästäjätutkinnon voi
suorittaa 9 v ikäisenä. Antti-isä kertoi
ylpeänä, että Aleksanteri on jo neljänMetsämaan Kyläuutiset

VALOKUITUA
Kuvassa Sirpa
Tuomonen ja
apteekkari Mari
Vienola

kista. Hirvikosken apteekille voi soittaa
aina, kun on kysyttävää lääkkeistä tai
toiveita palvelupisteen valikoimaan. Jos
tarvittavaa tuotetta ei löydy heti palvelupisteeltä, lähes minkä tahansa apteekin
itsehoitolääkkeen tai tuotteen voi saada
jopa parin päivän toimitusajalla Metsämaalle. Neuvot saa soittamalla apteekkiin puh. 044-5025 300. Voikaa hyvin!

toivoo apteekkari Mari.
PALVELUPISTEEN TARJOUKSET
LÄHIKAUPALLA 31.12.16 asti:
Kelasin sinkki 120 imeskelytabletti
   8 € (norm. 9,49 €)
Devisol D-vitamiini 20 ug 100 tbl
   10 € (norm. 11,61 €)
Bethover B12-vitamiini 100 tabl
   20 € (norm. 23,43 €)

"Loimaan kaupunki ja paikallinen
valokuituoperaattori Lounea ovat
mahdollisesti laajentamassa yhteistyötä kuituverkon osalta Kojonkulman ja Metsämaan suuntaan.
Lounea on esittänyt kaupunginhallitukselle vaihtoehtoja asiasta ja
kaupungin positiivisella päätöksellä
tulemme toteuttamaan alueiden valokuiduttamista vuoden 2017 aikana.
Kaupunki päättää parin viikon sisään
asian viemisestä kaupunginhallituksen esityslistalle.
Positiivisen päätöksen myötä Lounea tulee tarjoamaan alueiden asukkaille ja yrittäjille mahdollisuutta
liittyä nykyaikaiseen valokuituverkkoon, joka mahdollistaa modernit
palvelut kaikille.
Lisätietoja alkuvaiheen hankkeesta antaa yritysmyyntipäällikkö Janne
Alifrosti 029 7070 177, etunimi.sukunimi@lounea.fi
Lounea Palvelut Oy
Heimolinnankatu 18 II kerros
32200 Loimaa, as.p. 0800 30300

metsästysseuran kuulumisia

Kuvassa Antti ja Aleksanteri Kauppi Metsämaan Metsästysmajalla

nen polven metsämaalainen metsästäjä.
Varsinaiseen jahtiin eli kaatamaan pääsy
edellyttää ehdottomasti ampumamerkin
suorittamista, mistä pitää jahtipäällikölle
Metsämaan Kyläuutiset

esittää todistus.
Metsästäjillä on yleensä oma koira,
joka on kuin hyvä kaveri. Metsämaan
metsästäjillä on kuitenkin vähän koiria,
mutta sitäkin parempia toteaa Antti.
Ilman koiraa ei hirvi- ja peurajahdissa
pärjää. Jahtiin lähdetään pukeutuneena
kunnon varusteisiin. Turvamääräykset
edellyttävät. että 2/3 vaatteista pitää
olla oranssin värisiä. Mukaan metsälle voidaan ottaa vierailijoitakin, mutta
jokaiselle hankitaan omista varastoista
turvamääräysten edellyttämät pukineet.
Samoin joudutaan tekemään ulkomaalaisten metsästäjien kanssa, sillä muissa
maissa ei välttämättä ole yhtä tiukkoja
määräyksiä kuin Suomessa.
Metsään lähteminen on reipasta ulkoilmaelämää. Asiallisissa lämpimissä
varusteissa metsällä mukava liikkua.
Ulkona syöminen on itsestään selvää,
tehdään nuotio ja paistetaan makkaraa
ja nautitaan eväitä. Perinteenä on, että
ensimmäisenä jahtipäivänä nautitaan
metsässä lohikeittoa.
Metsästysharrastukseen kuuluu riistaeläinten ruokinta. Talviaikana ruokintapaikoille viedään mm. porkkanoita, viljaa ym. ruokaa. Myös pienpetojen
poistaminen kuten supikoirien ja minkkien poistaminen kuuluu metsästäjien
tehtäviin.

Muutama vuosi sitten metsästäjät
toteuttivat kyläläisille ”hirvijahdin”,
ottivat kyläläisiä metsään mukaan, kertoivat metsästyksestä ja riistanhoidosta.
Mukana olleet olivat innostuneita. Monikaan ei osaa tai uskalla yksin kulkea
metsässä. Tällainen yleisölle suunnattu
metsäretki voidaan laittaa harkintaan.
Perinteeksi on tullut Metsästysmajan
kesäpäivät. Heinäkuussa on kutsuttu ihmisiä Metsästysmajalle. Tarjolla on ollut
ruokaa, kahvia, musiikkia ja kilpailuja.
Tapahtuma on saanut paljon kiitosta
mukana olleilta, joten harkinnassa on
kesäpäivien järjestäminen uudestaankin.
Ensi vuoden toiminnasta tiedetään, että SM Suunnistuskilpailut vaikuttavat
vähän suunnitelmiin. Jahtikausi alkaa
myöhempään eli lokakuussa kuukauden
toisena lauantaina v 2017.
Metsämaan Metsästysseuralla on
kodikas viihtyisä metsästysmaja rauhallisella paikalla. Se on yleisön jaa
yhdistysten vuokrattavissa jahtikauden
ulkopuolella helmikuun alusta elokuun
loppuun. Tilat sopivat kokousten järjestämiseen, illanviettoihin, syntymäpäivien viettoon, koulutustilaisuuksiin
ym tapahtumiin. Majalla on hyvät saunatilat ja hyvin varustettu keittiötila.
Myös vanha metsästysmaja samassa pihapiirissä on käytettävissä.
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Onnitteluja
perheenlisäyksen
johdosta
Katja ja Aimo Inkeroisen

perheeseen syntyi tyttövauva 7.9.2016,
Per
heessä on nyt kuusi lasta, Lilian
9 v, Klaudia 7 v, Aaron 5 v, Lauri 3 v,
Selja 2 v ja nyt 2 kk ikäinen tyttö, joka
sai kasteessa nimekseen Lyydia. Inkeroiset muuttivat vuosi sitten Loimaalta
Metsämaalle. He ostivat entisen Metsämaan kunnalliskodin henkilökunnan
asuntolan. Rivitalon, jossa on 7 huoneistoa. Aimo on tehnyt perheelleen tilavan kodin yhdistämällä kaksi huoneistoa. Kahdessa muussa huoneistossa on
vuokralaiset ja kaksi on vielä vapaana
vuokrattavissa ja yksi remontissa.
Nykyinen kotipaikka on Katjalle tuttu, sillä hän on lapsuutensa viettänyt
viereisessä Metsämaan Kunnalliskodin
kiinteistössä silloin, kun hänen lapsuudenkotinsa oli siellä. Peruskoulunsakin
Katja on käynyt Metsämaalla. Aimo on
muuttanut Nivalasta Loimaan seudulle
2000 luvun alussa.

Aimolla on Metsämaalla vuosi sitten
perustettu yritys Korven Piharakennus
Oy. Se toimii entisessä Hämäläisen korjaamohallissa. Yritys tekee pihahuoneita,
saunoja, terasseja ym. piharakennuksia.
Tuotanto koostuu tällä hetkellä kokonaan
alihankinnasta Klaukkalassa sijaitevalle
Huone 1 Oy:lle. Katja on ennen kotiäidiksi jäämistä suorittanut artesaanin
tutkinnon, sekä opiskellut maataloutta
Mustialan opistossa. Monilapsisessa per-

Uutta valoa

heessä on vilskettä ja säpinää. Inkeroisen
perhe saa hyvin apua esim. lastenhoitoon
sukulaisilta ja ystäviltä. Esimerkiksi Katjan Airi-täti auttaa tarvittaessa lastenhoidossa. Perheen rauhalliset aikuiset luovat
turvallisen ja lämminhenkisen kodin, jossa lasten on hyvä kasvaa.
Metsämaan kyläläiset toivottavat onnea, terveyttä ja kaikkea hyvää Inkeroisen perheelle. Ja toivotamme heidät
sydämellisesti tervetulleeksi kyläämme.

Suunnistuksen
SM-kilpailu
on Metsämaalla vuoden
2017 suurtapahtuma

Turkka Leminen on perustanut v. 2016 sähkötarvikkeiden maahantuonti yrityksen Terrasol Trading Oy:n.
Yrityksen tuotteita ovat energiataloudelliset led-valaisimet ja
valaistustarvikkeet. Aurinkopaneelit ja niihin liittyvät tarvikkeet. Yritys tarjoaa palveluitaan yrityksille, yhteisöille, teollisuuteen, sähköurakoitsijoille, jälleenmyyjille ja yksityisille
kuluttajille. Valaisimia löytyy niin sisä- kuin ulkotiloihinkin.
Ne ovat muotoilultaan hillittyjä ja sopivat sekä moderniin että
perinteiseen sisustukseen. Esimerkiksi Jade-valaisimien väriä
voidaan helposti vaihtaa (valkoinen, hopea, oranssi, punainen), mikä lisää asumisen viihtyisyyttä. Niitä löytyy kahta eri
värisävyä (3000K eli lämmin ja 4000K eli neutraali), kolmea
eri kokoa (12, 18, 24W), himmennettävää mallia sekä integroidulla läsnäolotunnistimella varustettuja valaisimia joissa
on jälkihimmennys. Näitä uuden ajan valaisimia voi käydä
katsomassa Pahkapirtin kahvilassa, siellä ne ovat jo valoa
luomassa. Valaisimiin voi tutustua myös internetissä osoitteessa www.terrasoltrading.org. Tuotteita tullaan tulevaisuudessa lisäämään tarpeen mukaan. Mistään pienestä asiasta ei
todellakaan ole kyse sillä Terrasol Trading Ltd on neuvotellut
yksinmyyntioikeuden koko Suomeen Sheenly Lighting Co.
Ltd:n kanssa, joka on yksi johtavista LED-valaisinvalmistajista koko maailmassa. Verkkosivuilla kannattaa tutustua myös
valmistajat sivuun.
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Paikalliset maastot tunnetaan SM-tasolle sopivina ja Metsämaa
sijaitsee useimmille mukavan lähellä. Osallistujia lokakuiseen
kisaan 14.10.2017 odotetaankin jopa 1400. Lisäksi kisakeskukseen Kalliohoviin tulee huoltajia ja jonkin verran yleisöä.
Tapahtuman järjestämiseen tarvitaan paljon talkooporukkaa,
joista eri yhdistykset saavat myös varoja omaan toimintaansa.
Tehtäviä on paikoituksen järjestämisessä, ravintolassa, makkaranpaistossa, lettupisteissä, lapsiparkissa, rakentelussa, kahvilassa ja juomarasteilla. Osa näistä on jo tekijöiden kanssa
sovittu ja loput organisoidaan ensi keväänä. Suunnistuksen
”ammattilaisia” käytetään lähinnä rastien, lähdön, maalin ja
tulospalvelun järjestämiseen.
Valtaosa kilpailijoista ei majoitu paikkakunnalla, mutta kaukaa tulevat voivat tarvita majoituksen. Majoituksen mahdollisuuksista kerätään yhteystietoja ensi keväänä. Kilpailujen
kunniapalkinnot kootaan ruokamaakunnan teemalla. Paikallista lähiruokaa voi palkintokasseihin ehdottaa s-postiin matti.
ylitalo(at)invenir.fi.

SUUNNISTUS on älyurheilua

Metsämaalla erikoispitkän SM-kisan piirteitä ovat taktikointi,
reitinvalinta ja pitkään suoritukseen sopiva vauhdinjako. Erikoispitkän matkan lisäksi muita kilpailumuotoja ovat pitkä
matka, keskimatka, sprintti, yösuunnistus ja erilaiset viestit.
Matti Ylitalo
Metsämaan Kyläuutiset

Onko väliaikaratkaisu
Metsämaan jätevesiratkaisu?
Loimaan kaupungin talousarvio 2017 uutisissa vilahti ehdotus, Metsämaalle rakennetaan jätevesien pienpuhdistamo.
Kyläyhdistys järjesti Kalliohovissa infoillan Metsämaan jätevesiasiassa. Eila
Rautanen kutsui kaupungin virkaväkeä
kertomaan Metsämaan taajaman osalta,
mitä vesihuollossa on odotettavissa.
Virkaihmisiä tai vesihuollon johtokunnan
edustajaa ei tilaisuuteen saatu. Teknisen lautakunnan Pekka Ahokas, lautakunnan pj. oli
luottamushenkilönä edustamassa Loimaan
kaupungin päätöksentekoa. Kiitos Pekalle.
Jätevesiasiasta puhuminen on tällä hetkellä aikalailla epäkiitollinen asia, muuttuvien säädösten tulevaan tulkintaan tarvitaan
tietoa. Metsämaan taajaman kiinteistön
omistajalle viesti ilmeisesti on, toistaiseksi lienee viisainta odottaa. Rakennusluvan
hakija saa ohjausta jätevesiasiassa.
Metsämaan taajaman asukkaan kannalta on merkitystä: voidaanko jokivarressa
sijaitsevan taajaman jätevedet puhdistaa
kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla? Tähän
kaivataan asiantuntijaa.
Riittääkö perustaso vai kohdistuuko tulevaisuudessa Metsämaan taajamaan paikallisia tiukempia määräyksiä.
Mikäli vaaditaan viemäröintiä on tontinomistajan osalta vähemmän merkitystä
meneekö putki pienpuhdistamoon vaiko
siirtoviemärillä Hirvikoskelle. Tärkeää on
tasapuolinen ja oikeudenmukainen kustannus. Asukkaan maksuosuus ei voi eikä saa
olla suurempi liityttäessä ja käytettäessä,
kuin muilla kaupungin asukkailla.
Kalliohovin puheenvuoroissa tuli esiin
monenlaista ihmettelyä.
Aiemmin v. 2001 tehdyssä kustannusarviossa Metsämaan siirtoviemäri maksoi
330.000 euroa, nyt kaupungin kustannusarvio on yli 700.000 euroa. Viisivuotta
taaksepäin pienpuhdistamovaihtoehto oli
150.000 ja nykyisin sama 150.000. Jotain
varmennusta ja selvitystä joku pystynee antamaan. Aiempi suunnitelma käsitti siirtoviemärin rakentamisen Ypäjän ja Alastaron
suuntien lisäksi Metsämaalle. Hankkeisiin
oli valtionosuusmahdollisuus.

Metsämaan siirtoviemäri on poistettu
investointisuunnitelmista?
Siirtoviemäri Metsämaalle ei ole pelkästään Metsämaan taajaman ratkaisu. Lähtöpäässä Hirvikoskella linjan suunnittelulla
voitaneen ratkaista kasvavan taajaman
viemäröintiä. Siirtoviemärin linja kulkee
kaivuutyön kannalta helppoja peltomaita,
kulkien Haaran kautta. Tarkoittaa monelle
kiinteistölle mahdollisuutta liittyä viemäriin. Asukkaiden viemärivälttely tullee
vähenemään tulevaisuudessa, asenteet
muuttuvat. Arvottomaksi ja kustannustekijäksi mielletty jäte on todennäköisesti
tulevaisuudessa tärkeä kierrätysmateriaali.
Loimaan liete on jo päätetty kuljettaa talousalueen ulkopuolelle, onko biokaasun
tuotto alueelta pois. Biokaasun tankkauspisteellä olisi tarvetta täälläkin Enemmän
kuin varmaa on, että jätteen fosfori tarvitaan kiertoon. Maaperästä kaivettu fosfori
on loppumassa. Karkaako myös ravinnetuoton eurot? Jätevesistä löytyy monen
moista kiertoon tarvittavaa. Ratkaisuja
varmaan etsitään. Oma lukunsa on jätevesissä vesistöihin valuvat lääke- hormoonikemikaali päästöt ja niiden arvaamattomat
seuraukset ihmiskunnalle. Tiedossa on
monta ratkaisua odottavaa asiaa. Jäteveden pienpuhdistamo ei näyttäisi sopivan
näköpiirissä olevaan kehitykseen.
Loimaan tulisi käynnistää suunnitelma
viemäriverkoston rakentamiseen kattaen
kaikki kaupungin osa-alueet. Vesihuolto on
kohtuullisesti ratkaistu, nyt on jätevesien
vuoro.
Keskustelun jälkeen jäi kysymyksiä:
onko kaupunki tietoinen Metsämaan taajaman jätevesiasioiden nykytilanteesta, onko vedenjakelu kunnossa, onko suunniteltu
alueen kehittämisen kokonaisuutta esim.
valokuituyhteydet ja onko sähköyhtiöllä
vielä kohteita maakaapelointiiin ym. Ennen
investointia tarvitaan hyvä suunnittelu.
Metsämaan taajaman jätevesihuollon
järjestämistä ovat ympäristöviranomaiset
esittäneet jo vuosikymmenien ajan. Vesienhoidon tavoitteita ei ole lievennetty,
vesistöjen varrella sijaitsevat tiiviit kylä-

mäiset asuinalueet tulisi saada viemäröinnin piiriin.
Loimaan ympäristölautakunta on esittänyt Metsämaan taajamaan viemäröintiä.
Löytyykö puolueetonta asiantuntijaviranomaista, joka suosittelee Metsämaalle
pienpuhdistamoa. Löytyykö vastaavankokoista kuntakeskusta, jossa jätevesiasia on
siirtynyt ratkaisemattomana näin pitkään.
Onko riittävästi kuultu ympäristöviranomaisia ja asiantuntijoita.
Kaupungin päättäjät ovat valintatilanteessa: halvempi vai kalliimpi ja mitkä ne
hinnat oikeasti ovatkaan? Yleinen suuntaus on päästä eroon pienistä puhdistamoista.
Pienpuhdistamo on pitemmällä aikavälillä
kuitenkin kalliimpi. Pienpuhdistamo on tulevien talousarvioiden kipukohta, vuotuiset
kustannukset. Pienpuhdistamossa on riskejä, mm. käsittelemätön jätevesi haaverin
myötä joessa.
Kyläillassa nousi esiin myös Metsämaan
tonttiasia. Kyläyhdistyksen puheenjohtaja
oli selvittänyt kaupungin tonttitilanteen
Metsämaalla. Onko mahdollista, että kaupungin 10 pientalotonttia on unohdettu
tonttimarkkinoinnissa?
Tekstissä on Kalliohovissa kuultua ja kirjoittajan mielipidettä. Suosittelen siirtoviemäriä, tiedoksi nyt ja jälkeemme tuleville.
En ymmärrä ja jos ymmärtäisin en ainakaan hyväksy jätevesiasiassa taaksepäin
menoa. Nykyään vallassa oleva keskittäminen ei aina ole tarpeen eikä järkevää.
Jätevesihuollossa suositeltu keskittäminen
on paikallaan. Olisi toivottavaa, että asiassa syntyisi taajamassa asuvien keskustelua
ja mieluummin perusteltuja mielipiteitä
omalla nimellä. Kaupungin talousarvio
2017 päätetään joulukuussa. Metsämaalla
asuvia valtuustossa ei ole. Ennen kokousta
on mahdollisuus kysyä ja ehkä vaikuttaa
päättäjiin. Kalliohoviin ei saatu virkaasiantuntijaa. Kyläuutisiin kirjoittaja ei
ole alan ammattilainen eikä asiantuntija.
Tekstissä on kirjoittajan mielipiteitä.
Jukka Ristimäki
Metsämaan kylätoimikunnan jäsen

PAPPILAN sillan rapistuminen
tekee surulliseksi. Silta kuuluu Kurkisuonkulman tielle ja sen
hoito kuuluu siis tien hoitokunnalle. Asiasta on hoitokunnassa keskusteltu. Paitsi se, että kaiteiden maali on rapistunut
myös silta on painunut. Kunnostustarve tiedetään, mutta mistä
tienhoitokunta ottaa kunnostamiseen tarvittavat rahat? Vielä
nyt on rasituksena Kurkisuontien peruskunnostus, mikä tehtiin muutama vuosi sitten. Pappilan silta on harvinaisuus ja
melkeinpä aarre maisemassa. Perimätiedon mukaan silta on
rakennettu 1900-luvun alussa. Siihen aikaan kirkkoherrana oli

Metsämaan Kyläuutiset

Kaipio ja hänen ystäväpiiriinsä kuului arkkitehti Eliel Saarinen. Nuori arkkitehti oli kyläilemässä ja pappilassa varhaisena
arkkitehtonisena työnään suunnitteli kaiteet joen yli menevälle
sillalle. Kerrotaan, että piirustukset kaiteisiin teki 30-luvulla
rkm Väinö Vesanto. Pappilan sillalla on kulttuurihistoriallista
arvoa. Löytyisikö sillä perusteella kunnostukseen avustuksia
jos iitä alkaisi kyselemään? Se millä ilmettä saadaan kohennettua, on maalaus. Kaiteet sinänsä ovat kunnossa. Maalaustalkoot pystyyn kuten tehtiin viimeksi n. 10 vuotta sitten.
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TULEVIA
TAPAHTUMIA
VUODELLE 2017
Iltamat Kalliohovissa la 21.1.2017 klo 19.00 Järjes-

tää Krekilän Myllyn Kesäteatteri ja Kauppala Big Band.
Ohjelmaa, musiikkia ja tanssia

ÄLLIPÄÄ ÄÄNESTYS

Positiivinen kylämme. Loimaan Lehti järjestää joka vuosi
Seutukunnan positiivisin kilpailun. 23 ehdokkaasta neljä on
metsämaalaisia. Äänestys on kesken, että emme vielä tiedä
löytyykö Metsämaalta seutukunnan positiivisin. Kylässämme
on paljon positiivisia ihmisiä, hyviä ihmisiä, jotka tekevät kylämme hyväksi pyyteettömästi työtä.
Metsämaalla on oma äänestys. Meillä palkitaan ansioitunut kyläläinen arvostetulla Metsämaan Ällipää arvonimellä
ja kunniakirjalla. Ällipää julkistetaan Joulujuhlassa. Nyt on
aika äänestää. Äänestä netissä info(at)metsamaa.net. tai laita
ehdotuksesi Kyläkaupalla olevaan postilaatikkoon 5.12.16
mennessä.

Helmikuussa Kyläilta tarkempi ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin Hirvikosken apteekkari kertoo lääkeasioista

Metsämaa tuotteita on myynnissä

Vuosikokous maaliskuun loppuun mennessä. Ajankoh-

Metsämaan Lähikaupalla
la 17.12.2016 klo 10.00 – 14.00

dasta ilmoitetaan myöhemmin Kyläuutisissa ja Loimaan
Lehdessä. Seuraa ilmoittelua.
La 21.5.2017 retki Uuteenkaupunkiin Minifarmi
Kukkamessuille

JOULUA KOHDEN

Kyläyhdistys järjestää taas toukokuussa
paperinkeräyksen, josta tuotto menee Metsämaan

Kiire viimein vaientuu.
Meno arjen rauhoittuu.
on kuin jotain suurempaa
lähellä vois aavistaa.
Joulun ihmeen muistaa voi.
Sen virttä taivaat riemumielin soi.
Saan ma huolet unhoittaa.
Mun sydämeeni ilokin jo tulla saa.
Muistot kiirii menneeseen,
monen vuoden takaiseen.
Kuinka kirkkaat äänet soi.
Miten nuori olla voi.
Ystävät taas kokoontuu.
Taas laulut raikuu,
loistaa joulupuu!
Saan taas huolet unhoittaa.
Saa sydämeeni ilo jäädä asumaan!

koulun oppilaiden hyväksi

10.6.2017 Avoimet kylät tapahtuma. Musiikkia,
torimyyntiä, kirppiksiä

Kesällä perinteisiä tapahtumia:
Pyramidipiknik
Metsämaan Kyläpäivät
La 14.10.2017 SM Suunnistuskilpailut
Metsämaalla

METSÄMAAN
KYLÄYHDISTYS
TOIVOTTAA KAIKILLE
METSÄMAAN
KYLÄUUTISTEN LUKIJOILLE

sanat Timo Salmenoja
(myös säveltänyt)

Hyvää ja
rauhallista Joulua
sekä Onnellista
Uutta Vuotta!
Tässäkö on tämän vuoden
joulukuusi?

Metsämaan
kyläyhdistys ry

Puh. 044-2359991
Puheenjohtaja: Eila Rautanen
Rahastonhoitaja: Jussi Nieminen
Kotisivut: Trival

Metsämaalla tarvitaan
joka joulu kaksi komeaa
kuusta yksi Kalliohoviin
joulujuhlaan ja toinen
kirkkoon. Tämän joulun
kuuset on jo valittu. Ensi
vuotta ajatellen katsellaanpa yhdessä ympärillemme. Kuusista voi
vuoden mittaan ilmoitella
Kankareen Kaukolle tai
Ristimäen Jukalle

Kyläuutiset vastaanottaa mielellään juttuja,
runoja ja kuvia yms. Materiaalia voit toimittaa osoitteeseen kylauutiset@metsamaa.net
tai kyläkaupalla olevaan postilaatikkoon.
Seuraava kyläuutinen tammikuussa 2017.
Sivunvalmistus: Etusivupaja • Paino: Hunajayhtymä – Loimaa
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Metsämaan Kyläuutiset

