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• Jakelu kaikkiin talouksiin Metsämaan ja Orisuon alueella

JOULUNAJAN TAPAHTUMIA
METSÄMAAN KIRKOSSA:

Kauneimmat joululaulut– messu su 2.12.
klo 18.00 – Ritva Szarekin läksiäiset
Itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus
to 6.12. klo 12.00
Metsämaan koulun Lucia-kirkko
to 13.12. klo 8.45 – Koulun perinteinen
Lucia-kulkue
Messu su 16.12. klo12.00
Metsämaan ja Kojonkulman koulujen
joulukirkko pe 21.12. klo 9.00
Metsämaan joulukirkko ma 24.12. klo
14.00 jouluaaton iltapäiväkirkko
Jouluaamun jumalanpalvelus
ti 25.12. klo 10.00

NAHUNTUVALLA:
Eläkeläisten joulujuhla ma 3.12. klo 13.00
Lähetysilta ti 11.12. klo 18.30
Sanajumalanpalvelus su 13.1.2019 klo 12.00

Metsämaan koulu
Koululaisten sankarihaudoilla käynti
keskiviikkona 5.12. klo 8.30
Joulujuhla Kalliohovissa
keskiviikkona 12.12. klo 18.00 – Glögi/
mehu ja piparitarjoilu klo 17.30 – 18.00
– Metsämaankoulun oppilaiden ja
päiväkodin lasten ohjelmaa

PIRKKO SIIVONEN-TAKKU on mukana myyjäistapahtumassa: Joulusivellin 1 ja 2.päivä joulukuuta Loimaan Taideseuran toimipisteessä Kuukantalolla Kuukankuja 1. La 10-16, su 12-18. Monipuolinen tarjonta erilaisia
taiteeseen ja käsitöihin liittyviä tuotteita. Pirkolta kortteja, kehystämättömiä ja kehystettyjä akvarelleja. Tervetuloa!

PAHKAP IRT IN JOULUPUOT I

Valikoimat ovat runsaimmillaan joulutuotteita.
Löytyy laadukkaita kotimaisia käsityötuotteita:
olkitöitä, himmeleitä, kynttilöitä, koriste-esineitä, käyttöesineitä
Ostosten lomassa voi juoda kahvit Pahkapirtin maukkaitten
leivonnaisten kanssa.
Myös ruoka-annoksia on tarjolla.
Aukioloajat: ma – pe klo 7.30 – 18.00 la klo 8 – 17 su klo 9 – 18
Osoite: Valtatie 9, 32280 Metsäkorpi, p. 050-5179110
katso myös facebook Kahvila Pahkapirtti

Jaskan
Puoti Oy

Vesikoskenkatu 11,
32200 Loimaa
p. 0401510520

Tuoresuolatut kotimaiset joulukinkut meiltä!
Tilaamalla varmistat kunnon kinkun pöytääsi!
Varaa myös muut joulun herkut meiltä.
Aukioloajat: ark. 8.00 – 20.00
la 8.00 – 18.00, su 9.00 – 15.00

TANSSIT
KALLIOHOVISSA KLO 15–19

Metsämaalle on syksyn mittaan tullut uutta säpinää sunnuntaitanssien ansioista. Tansseja on järjestetty Kalliohovissa 7.10. alkaen. Tahdittajina ovat olleet nimekkäät artistit ja yhtyeet. Tanssijoita on lähes
joka kerta ollut pitkälti yli 200 henkeä. He ovat tulleet laajalta alueelta mm. Jyväskylästä, Porista, Turusta ja tietysti Loimaan alueelta.
Kylämme ja Kalliohovi on näin tullut laajalti tunnetuksi. Tänne on
myös hyvä tulla, sillä Kalliohovi on hyvän tien varressa. Oman kylän
ihmisiä ei tansseissa ole paljon näkynyt. Vielä ehtii ja kannattaa tulla
mukaan. Kyläyhdistys pitää kahviota. Sunnuntaitanssit klo 15 – 19.

Tangokuninkaalliset
2018 & MiSiO: SAANA SASSALI
& JARNO KOKKO
SU 9.12. HEIKKI KOSKELO & TAIVAANKAARI
SU 16.12. SINITAIVAS

KALLIOHOVIN
BINGOSSA to 13.12.
joulutorttu ja kahvitarjoilu klo 17.00 alkaen
Peli alkaa klo 18.45
Seuraava Bingo on 10.1.2019

TERVETULOA!

METSÄMAAN PERINNEPIIRI
NAHUNTUVALLA

SU 2.12.

ONNITTELUT LOTTA!
Metsämaalta Lotta Tuominen tuli valituksi
Loimaan kirkkovaltuustoon.
Lotta on ollut kesätyöntekijänä Metsämaan hautausmaalla v. 2013 alkaen neljä
vuotta. Nyt hän on ollut kaksi vuotta puutarhurina Punkalaitumen seurakunnalla.
Työn myötä seurakunnan kiinteistöpuolen
tuntemus on tullut hänelle tutuksi. 37-vuotias Lotta kuuluu kirkkovaltuustossa luottamushenkilöiden nuorisoryhmään. Uutena
edustajana hänen tuo myös uutta näkemystä
tehtävään. Hän toivoo, että nuoret osaisivat
arvostaa palveluita, joita seurakunta tarjoaa
nuorisolle ja lapsiperheille.
Tuomisen perhe on asunut seitsemän vuotta Metsämaalla. Perheessä on kaksi lasta
6-vuotias Helmi ja 8-vuotias Manu. Lotan
mies Jussi on palopäällikkönä Metsämaan
VPK:ssa. Syksystä alkaen Jussi on ajanut
myös koulukyytejä.
Toivotamma Lotalle onnea, menestystä ja
siunausta seurakunnan luottamustoimessa.

Kiitän luottamuksesta.
Lotta

Metsämaan
kyläyhdistys ry

7.12. klo 14.00 – 16.00
4.1.2019 klo 14.00 – 16.00
tästä eteenpäin kahden viikon välein

TERVETULOA MUKAAN!

VAUVAONNITTELUJA
Tuulikki Ja Niko Luontomaan
perheeseen syntyi tyttö Minttu
Linnea 2.2.2018
Emma Lehtojärven ja Eero YliTuomolan perheeseen syntyi
poika Alvar 7.5.2018
Katja ja Aimo Inkeroisen perheeseen
syntyi tyttö Vilja Marikki
3.6.2018
Minna Turusen ja Olli Koskisen
perheeseen syntyi poika Roy Vilho
Tapio 7.6.2018
Eveliina ja Mika Jokisen perheeseen
syntyi poika Oliver Jyri Johannes
28.8.2018
Hanna ja Ville Kedon perheeseen
syntyi poika Helmeri Olavi
16.9.2018
Emmi Haikkan ja Matti
Leppäkorven perheeseen syntyi
tyttö 4.10.2018
Janita ja Matti Yli-Pietilän
perheeseen syntyi tyttö 31.10.2018

Puh. 040-5136519
Puheenjohtaja: Vili Vuorinen
Rahastonhoitaja: Jussi Nieminen

Lapsille on viety Metsämaan Kyläyhdistyksen onnittelut: Metsämaapaita ja Lehden Seijan kutomat sukat
ja pikku vanttuut. Oikein paljon onnea
perheille pienokaisen syntymän johdosta!
Vauvat olivat hyväntuulisia ja hymyileviä.
”Kosketus metsämaahan parantaa lasten
hyvinvointia” Yle uutiset 6.10.2018

Kyläuutiset vastaanottaa mielellään juttuja,
runoja ja kuvia yms. Materiaalia voit toimittaa osoitteeseen kylauutiset@metsamaa.net
tai kyläkaupalla olevaan postilaatikkoon.
Seuraava kyläuutiset ilmestyy
alkuvuodesta 2019.
Sivunvalmistus: Etusivupaja • Paino: Hunajayhtymä – Loimaa
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Vyöhyketerapeutti Sari Koljonen on perustanut Metsämaalle kyläläisten Oksan
talona tuntemaan taloon hyvinvointialan
yrityksen marraskuun alussa. Sari etsi alkuperäiskunnossa olevaa taloa rauhallisesta
paikasta. Facebookin kautta löytyi tämä
Björkbomin Petterin talo, jossa Sarin yritys
toimii. Hänellä on vielä työpaikka Tampereella valokuvausalan liikkeessä osa-aikatyössä, mutta lähiaikoina hän muuttaa
pysyvästi asumaan tähän taloon.
Sari on suorittanut vyöhyketerapeutin
koulutuksen 2017. Häntä kiinnostaa ihmisten hyvinvointi ja sen vuoksi hän halusi
suorittaa alan kursseja edellä mainitunlisäksi vielä mm. energiahoitojen kurssin.
Vyöhyketerapia on kokonaisvaltaista koko kehon hoitoa. Sen avulla on mahdollista ehkäistä ja hoitaa erilaisia sairaustiloja.
Hoito elvyttää kehon omia voimavaroja ja
tasapainottaa häiriytyneitä elintoimintoja.
Vyöhyketerapia perustuu tuhansia vuosia
vanhan hoitomuotoon, jota on käytetty eri
puolilla maapalloa mm. Egyptissä, Intiassa
ja Kiinassa. Hoito auttaa erilaisiin jännitystiloihin, kipu- ja särkytiloihin, unettomuuteen, uupumukseen, migreeniin, verenpaineongelmiin ja stressivaivoihin. Hoitojen
määrä vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan
esim. 1 – 2 kertaa kuukaudessa. Lisätietoja
netistä avarasydan.com. Sarilta voi hankkia myös lahjakortin hyvinvointihoitoon.
Tällaisesta lahjasta saaja varmasti ilahtuu.
Sariin tutustuminen osoitti, että kylääm-

me on muuttanut hyvin monitaitoinen henkilö. Valokuvaus on Sarille toinen ammatti. Hän on ottanut upeita maisemakuvia.
Niistä on muutama suurennettu tauluiksi,
ja laitettu kodin seinille. Lavatanssit on
mieluinen harrastus. Ompelemistakin on
mukava harrastaa. Aito perinteinen leivinuuni houkuttelee leipomaan. Uuni antaa
myös kodikasta lämpöä huoneisiin. Sari
on luontoihminen. Valokuvausretket ovat

usein pitkiä vaelluksia luonnossa, saattaapa
hän yöpyäkin teltassa Joka kesään kuuluu
myös pitkät patikka- ja valokuvausretket
Lapissa.
Toivotamme Sarin sydämellisesti tervetulleeksi Metsämaalle. Onnea ja menestystä hyvinvointiaan yritykseen!
Yhteystiedot: Avara Sydän, Metsämaantie 907, 32270 Metsämaa p. 050-3591556,
e-mail koljonen_sari(at)hotmail.com

HAE 4H-KERHONOHJAAJAKSI!
Pienen tauon jälkeen 4H:n kerhotoiminta
alakouluikäisille on saatu käynnistettyä jälleen myös Metsämaalla, omalla kylällä .
Nyt voimmekin tarjota sopivalle nuorelle/
nuorille (voi olla kaksi) mahdollisuuden
hankkia arvokasta työkokemusta kerhonohjaajana, harjoitella työelämätaitoja ja
samalla saada hieman taskurahaa. Lasten
ohjaus on vaativaa, mutta myös palkitsevaa
työtä. Metsämaan kerho kokoontuu koulun
käsityöluokassa tai piha-alueella tiistaisin
klo 16.30-17.30.
Työhakemuksen voi tehdä kotisivuiltamme löytyvällä lomakkeella (loimaa.4h.fi/
nuorten työpalvelu/työnhakulomake nuorille) tai vapaamuotoisesti.
4H-toiminnan vahvat sisällöt kuten
ruoka, metsä, luonto ja ympäristö sekä
kädentaidot tarjoavat paljon vaihtoehtoja
kestävää elämäntapaa tukevien tietojen ja
taitojen harjoitteluun. Kerhojen toimintaa

😀
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suunnitellaan näistä lähtökohdista ja lapset pääsevät vaikuttamaan toiminnan sisältöön.
Perustana kaikelle toiminnallemme
ovat ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä
kuvaavat arvomme (Hyvyys, Harkinta,
Harjaannus ja Hyvinvointi) sekä Tekemällä
oppimisen käytännönläheinen toimintamenetelmä. Meille tärkeitä asioita ovat oma
kokemus ja yhteisöllisyys.
Lisätietoja ja yhteydenotot: Loimaan 4Hyhdistys, Eeva Kattelus, toiminnanjohtaja, puh. 0400 851 755 eeva.kattelus@4h.
fi , Sari Palomäki-Raitala, toiminnanohjaaja, puh. 040 7575 742 sari.palomakiraitala@4h.fi.
Ajankohtaisista asioista tiedotamme yhdistyksen kotisivuilla loimaa.4h.fi tai facebookissa. Otamme mielellämme vastaan
toivomuksia ja ehdotuksia toiminnasta;
esim. kurssien ja retkien järjestämisestä.
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Marraskuussa teimme kulttuuriretken
pääkaupunkiin. Tutustuimme kaupungin
sydämeen avattuun Amos Rexiin, aivan
uudenlaista, liikkuvaa taidetta jossa koimme aivan uudenlaista taidetta ja pääsimme myös itse sitä tekemään. Ruokailun
jälkeen suuntasimme Musiikkitaloon
nauttimaan Tulisten tenorien tarjoamaa
musisointia. Matkan teimme paikallisella
pikkubussilla turvallisen ja aitavan kuljettajan, Mervin ohjastamana. Kiitos kaikille
mukana olijoille.

Kalliohovin tilat kutsuivat 16.11. innokkaita naisia runsaslukuisasti Rantasen
Nooran innostamana ”Tekemään itse”, lyhyesti IDY, kodin ”kemikaaleja”. Tämä on
loistava idea siitä, kun meistä joku laittaa
itsensä likoon (Noora). Heittää idean, kerää osallistujat, järjestää koko ”shown”
alusta loppuun. Toki on mukana muitakin toimijoita. Kiitos järjestäjille. Sinä,
jok sat uuden idean yhdessä tekemiseen,
liity Maaseutunaisiin, kerätään taas joukko koolle. Kalliohovi on meidän yhteinen
paikkamme, jossa voimme tehdä monenlaista puuhaa. Voit myös vinkata ideastasi
minulle: Hilkka Kraama p. 044-5323674.
Ps. tilaisuutemme ovat kaikille avoimia.
Noora Rantanen: Ajatus DIY-iltaan (do
it yourself) eli tee se itse- iltaan tuli Young
Living-öljykutsuilla. Olen käyttänyt öljyjä muutaman vuoden ja nyt tutustuin naiseen, joka on tällä alalla huippu.
Elämme kemikaalien valloittamassa
maailmassa ja altistumme arjessamme
sadoille terveydelle haitallisille kemikaaleille. Tietoisuus näistä lisääntyy onneksi

ja eteeristen öljyjenkäyttö arjessamme
myös. Kaikki eivät tiedä miten käyttää
näitä puhtaita luonnon antimia, joten yhdessä Outin kanssa haluamme jakaa tietoa
niille, jotka ovat kiinnostuneita vähentämään kemikaalikuormaa.
Young living-öljyt ovat uutettu kasveista. Höyrytislaamisessa Young living onkin paras. Öljyä voi käyttää hengittämällä,
iholle laittamalla sekä sisäisesti nielemällä. Näitä on tuotettu yli 20 vuotta ympäri
maailmaa ja Young living omistaa useita
farmeja, joissa taataan, että tuotteet ovat
100 % puhdasta joka kerta.
Olemme Outin kanssa jälleenmyyjiä,
joilta tuotteita saa tilata tai halutessaan
pitää kotikutsut.
Teemailtoja ja diy-pajojakin voimme
olla järjestämässä. Jos halukkuutta on,
voisin järjestää myös kurssin Eteeristen
öljyjen käytöstä leivonnassa. Mukaan
tähän ainutlaatuiseen porukkaan pääsee
helposti ottamalla minuun yhteyttä. P.
050-3639489 tai hoitohuonesaraste(at)
gmail.com tai FB Noora Rantanen.

Lahjaksi hemmottelua ja hyvää oloa
Hoitohuone Sarasteesta
lahjakortit jouluun.
Kylmää pakoon kuumakivihierontaan tai aromahierontaan
Kysele myös kotikäynneistä.
Metsämaantie 290
Noora Rantanen
050-3639489

Joululahjaksi
1. METSÄMAAN MUISTOJA
Säv. Esko Poutanen,
sov. Veikko Jokinen, san. Esko Poutanen
2. LEMMIKIN KUKKIA
Säv. Esko Poutanen,
sov. Veikko Jokinen, san. Ulla Ylinen
3. KOTIKYLÄN JENKKA
Säv. Rauni Kivistö,
sov. Rauni Kivistö, san. Ulla Ylinen
4. YKSINAINEN
HARMONIKKA
Venäläinen kansansävel
5. KAUNIS VALHE
Säv., san. Georg Malmsten
6. KUN MINÄ KOTOANI
LÄKSIN
Suomalainen kansansävel
7. KURKIJOKI VALSSI
Säv. Esko Poutanen, sov., kust. Erik
Lindström, san. Esko Poutanen

8. LAIVA MATKA
Säv. Esko Poutanen, sov. Veikko
Jokinen, san. Esko Poutanen
9. HIITOLAN MUISTOJA
Säv. Esko Poutanen, sov., kust. Erik
Lindström, san. Esko Poutanen
10. KARJALAN KIESIT
Säv. Esko Poutanen, sov., kust. Erik
Lindström, san. Esko Poutanen
11. SINISIÄ PUNAISIA
RUUSUNKUKKIA
Suomalainen kansansävel
12. VIIMEINEN SAVOTTA
Säv., sov. Ilpo Mäkelä,
san. Pauli Salonen
13. MAA KAUNEIN RUOVESI
Säv. Viljo Marttila, san. Anni Rikala
14. AKSELIN JA ELINAN
HÄÄVALSSI
Säv., san. Heikki Aaltoila

METSÄMAAN
POJAT

Metsämaan Pojat CD
tied. 040-5136519
tai 040-5651525
Perinteinen Saviseudun
Joulu 2018 on ilmestynyt
saatavana mm. Metsämaan SIITÄ VAAN
TIISTAISIN
Osuuspankista
Terveysuutinen netistä 6.10.2018: Metsämaa
pulveria käsiin! Jo kahden viikon altistus metsämaahan voi parantaa ihon ja suoliston mikrobeja.
Äänitys: Power-sound, Somero • Tuottaja: Metsämaan kylätoimikunta 1987
Julkaistu aiemmin C-kasettina, uudelleen digitointi: Taikuritoimisto Electric Enver

Metsämaan Metsästysseura on lahjoittanut Iltapäiväkerholle säkkituoleja. Säkkituolissa on mukava istua, levätä ja ne myös inspiroivat
leikkeihin. Riemukkaat kiitokset Metsästysseuralle Ilttarilaisilta!

METSÄMAAN KYLÄYHDISTYS
TOIVOTTAA KAIKILLE
METSÄMAAN KYLÄUUTISTEN LUKIJOILLE

Hyvää ja rauhallista Joulua sekä
Onnellista Uutta Vuotta!
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