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Kyläyhdistys tiedottaa
sivulla 3 !!

Toimittajalta
Lumiukkokelit ovat olleet tänä talvena hiukan vähissä ja
hiihtolomaviikollakin on ehkä kaivettava rullasukset kesämökiltä
esiin. Tämän talven suosituimpiin harrastuksiin taitaakin lukeutua
säätilan voivottelu ja kanavaralli eli talviurheilulajit televisiosta käsin.
Muistuttaisin kaikkia Kyläpostin lukijoita: Sana on vapaa ja
ilmoitustaululla on tilaa! Eli kynä kauniiseen käteen tai näppäimistö
laulamaan ja Herra Heinämäen lato-orkesteria lainatakseni
runodatsuni pörisemään. Toimitus ottaa vastaan taiteellisten
hengentuotosten, mielipidekirjoitusten ja tiukan asiapitoisen tekstin
lisäksi myös ilmoituksia! Kyläläisten omat ostetaan, myydään,
vaihdetaan, juhlitaan ilmoitukset ilmaiseksi, yritysmainonnasta pieni
maksu!
Alma Korhonen

Äidit ja vauvat tapasivat Apilistossa
Kylän puuhatäti ja kahden lapsen mummu Kaija Husu kutsui
maanantaina 11.2. koolle kyläyhdistyksen alueen äitejä vauvoineen
tarkoituksena tutustuttaa heitä toisiinsa. Mukana oli yhdeksän äitiä
lapsineen. Joukossa oli niin 2006-2007 syntyneitä vauvoja kuin
vanhempiakin lapsia. Ohjelmassa oli mukavaa jutustelua, kahvittelua ja
tutustumista uusiin ihmisiin. Hiljaista hetkeä ei päässyt syntymään, siitä
piti huolen kolmetoistapäinen lapsikatras!
Tarkoitus on jatkaa kokoontumisia nyyttikesti- ja vuoroin vieraissa
periaatteella. Seuraavan kerran tavataan Uusivirran Satun kotona
Apilistossa. Ajankohdan Satu ilmoittaa sähköpostitse ”Piirivuoren
pirpanoiden” sähköpostituslistalle liittyneille. Jos mielit mukaan, liity
sähköpostituslistalle osoitteeseen satu.uusivirta@elisanet.fi. Luvassa
on vilskettä ja vilinää! Ikärajaa tai seuturajaa ei ole ja tapaamiset ovat iltaisin klo18-19.30, jotta
myös työssäkäyvät äidit ehtivät mukaan rientoihin. Tervetuloa! Jos suosio on suuri,
kokoonnutaan jatkossa mahdollisesti Karan koulun tai Seurojentalon tiloissa. Siitä lisää
myöhemmin.

KUVAT Kaija Husu
Teksti Alma Korhonen

2

Piirivuoren kyläyhdistys järjestää matkan

jääkiekko-otteluun
HPK-Tappara tiistaina 26.2.2008.
Matkan hinta yhdistyksen alueen asukkailta 15e,
muilta 20e (sis. istumapaikan ja bussikuljetuksen).
Sitovat ilmoittautumiset 20.2.2008 mennessä
Veli-Matti Saloselle p.050 4544859 tai veli-matti.salonen@kolumbus.fi.
Bussin aikataulu:
Apilisto klo 17.10
Kara klo 17.15
Turkhauta klo 17.20
Ryttylä klo 17.25
Paluukuljetus lähteen n.15min pelin jälkeen.

Tiedoksi
Kyläyhdistys vuokraa perkolaattori-kahvinkeitintä
sekä termoskannuja (10 l ja 3 l)
hintaan à 5 €, joka on vuosimaksu.
Tällä maksulla voit lainata
useamman kerran vuoden aikana.
Tiedustelut Kaijalta, puh. 0400 895 656
tai muilta kyläyhdistyksen jäseniltä.

Tiedoksi
Kyläyhdistyksellä on omat kiikarit näkötornia varten.
Niitä voit tiedustella lainaksi
Kai Lönnrotilta, puh. 040 570 5863 tai 757 175.
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Laulukoulu Metsolan musiikista kajahtaa
Laulupedagogi ja musiikinmaisteri Pia Raanoja-Saarman
antaa laulutunteja niin aloittelijoille kuin laulun konkareillekin
Metsolan Musiikki Oy on laulukoulu ja ohjelmatoimisto Puujaantie
696:ssa, nimensä se on saanut Metsolan tilan mukaan.
Laulupedagogi, oopperalaulaja ja musiikinmaisteri Pia RaanojaSaarman opettaa kotonaan, yläkerran laulustudiossa, ”Siellä on
rauha tehdä töitä ja äänentoistolaitteilla voi harjoitella myös
mikrofoniin laulamista”, kertoo Pia laulukoulustaan.
Pia on kotoisin Anjalankoskelta Kymenlaaksosta. ”Siellä oli
karjalais-vaikutteinen meininki. Minulla on viisi sisarusta ja
muutenkin suuri suku”, kuvailee Pia juuriaan. Sittemmin Pia muutti
Helsinkiin opiskelemaan ja töihin. Helsingistä Hausjärvelle Pia
muutti kolmisen vuotta sitten. Helsingin vuosia kertyi yhteensä 25.
”Kamalaa, miten aika rientää”, naurahtaa Pia.
Helsingin vuosina Pia esiintyi eri lavoilla. Päärooleja hän on tehnyt Suomen Kansallisoopperassa, Savonlinnan Oopperajuhlissa, maakuntaoopperoissa eri puolilla Suomea sekä
Antwerpenissa. ”Takkiin tarttui kaikenlaista ja minulla on laaja ohjelmiston tuntemus niin
oopperasta kuin muustakin laulumusiikista. Sitä haluan nyt jakaa oppilaille eteenpäin”, kertoo
Pia laulukoulun synnystä.
Opetustuntuma pysyi Helsingin vuosina yllä, kun Pialla oli oppilaita pääkaupunkiseudulla.
He suorittivat kurssitutkintoja yksityisenä musiikkiopistoissa ja pääsipä yksi heistä SibeliusAkatemian koulumusiikkilinjallekin.
”Koen, että koska minulla on omakohtainen kokemus esiintymisestä niin ooppera- kuin
konserttilavallakin, minulla on todellinen tuntuma laulamiseen. Konsertoin edelleen, joten en
vain puhu laulamisesta ja opeta sitä, vaan laulan itse ja näytän niin sanotusti paljon eteen eli
malliksi. Ja voivathan oppilaat sitten konserteissani tarkata laulanko itse niin kuin opetan”,
Pia hymyilee.
Laulutunteja Pia antaa niin aloittelijoille kuin pidemmällekin ehtineille. ”Tykkään tehdä niin
sanottua perustyötä ja hakea jokaisen omaa, soivinta ääntä. Opetan kyllä myös vaikeata
ohjelmistoa ja tiedän oopperan ja liedin esitystraditiot ja kommervenkit. Oman ääneni kanssa
olen työskennellyt eri opettajien kanssa ja osallistunut moniin mestarikursseihin. Olen painanut
opit tarkasti mieleeni!” Pia lisää.
”Lauluopetus ei saa mielestäni olla liian tiukkapipoista, vaikka tosissaan tehdäänkin, ääni on
herkkä instrumentti - senkin tiedän ihan karvaasta kokemuksesta! Mutta on ihanaa työskennellä
äänten parissa, hakea ja löytää asioita. Perusjutut on aina muistettava, ryhti, hengitystekniikka,
artikulaatioelinten käyttö ja niin edelleen.
Ja joka tunnillani täytyy ehtiä laulamaan yksi
laulu! Laulaminen on ihanaa, siihen voi purkaa
tunnetilojaan! Lisäksi se on loppujen lopuksi
helppoa!”, kannustaa Pia ja siteeraa erästä
lauluopettajaa, ”laulamisen sietämättömästä
helppoudesta”.
”Ja täytyy sanoa, että rakastan opettamista!”
huudahtaa Pia loppuun.
Lisätietoa laulukoulusta nettisivuilta
www.metsolanmusiikki.com
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Matin-päivän matinea 24.2 2008 klo 15.00
Oitin seurakuntasalissa,
Pia Raanoja-Saarmanin ja Jari Saarmanin
lauluoppilaiden esityksiä.
Vapaa pääsy, kahvitus

Raikas Lingon&Blåbär -kevätmallisto on nyt myynnissä!
Laadukkaat ja turvalliset lastenvaatteet
tytöille ja pojille koossa 60-160cm.
Keväisin terveisin
L&B -jälleenmyyjä Annikki Liljefors 050 346 9205
KUVAT Lingon & Blåbär tekijänoikeuslain nojalla.
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1. Valitse kimppu, jossa kukannuput ovat täysikokoisia ja jo
selvästi värittyneitä, mutta samalla kiinteällä nupulla.
2. Laita kukat aina puhtaaksi pestyyn maljakkoon.
3. kaada viileää vettä maljakkoon vain noin 10 senttiä.
4. Leikkaa varsista terävällä veitsellä muutaman sentin pala.
5. Vaihda vesi päivittäin ja leikkaa varsiin uusi imupinta.
6. Pidä kukat mahdollisimman viileällä paikalla,
erillään hedelmistä.
KOTIVINKKI 1/2004
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Helmikuu helistää
Sanonta helmikuu helistää tarkoittaa kuukaudelle tyypillisiä kovia pakkasia.
Suomessa talvi on kovimmillaan helmikuun alussa ja se on tavallisesti
vuoden kylmin kuukausi. Etelä-Suomessa helmikuu on viimeinen
talvikuukausi.
Helmikuun sanotaan saaneen nimensä puun oksien jäähelmistä, joita syntyy
kun suojasään jälkeen pakkanen taas äkkiä kiristyy. Vanha kansa odotti
innokkaasti ensimmäistä sydäntalven suojaa, koska siitä laskettiin olevan 200
päivää rukiin tuleentumiseen.
Helmeilevää helmikuuta Kyläpostin lukijoille!

LEHTEMME TUKIJA –
TOIMITUS
Vastaava toimittaja: Alma Korhonen p. 040 576 1747,
sähköposti: kylaposti@hotmail.com
Julkaisija: Piirivuoren kyläyhdistys ry
Jakelu: n. 300 kpl; alueen taloudet, tiedotusvälineet ja Hausjärven kunta
Ilmestyminen: 6 kertaa vuodessa
Lehti nro 2 ilmestyy viikolla 15. Viimeinen aineistopäivä on 28.3.2008.
HUOM! Toimitus ei julkaise artikkeleita, joissa ei ole mainintaa lähettäjästä.
Haluttaessa kirjoittajan nimi jää vain toimituksen tietoon.
Toimituksella on oikeus tarvittaessa muuttaa ja muokata aineistoa.
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