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www.piirivuori.net
Kyläyhdistyksen ylläpitämät - koko kylän yhteiset kotisivut ovat
avautuneet! Olisi mukavaa, jos mahdollisimman moni osallistuisi
sivujen tekoon!
Käy tutustumassa sivustoon osoitteessa www.piirivuori.net
Mikäli tahdot kirjoittaa oman jutun KyläBlogiin tai tahdot mainoksen
alueella toimivan yrityksesi tiedoista lähetä viestiä osoitteeseen
piia.tollinen@iki.fi tai Piia Töllinen, Kakslatostentie 77, 12350
Turkhauta.
Sivuilta löydät KyläBlogin lisäksi kylän tapahtumat, Kyläpostit,
linkkejä yhteistyökumppaneidemme sivuille sekä kylän historiaa.
Kyläläisillämme on varmasti paljon hiljaista tietoja ja mielenkiintoisia
tarinoita kylämme esi- ja lähihistoriasta. Olisi upeaa saada kuulla
ja lukea näitä tarinoita! Ota yhteyttä tai kirjoita rohkeasti Piialle tai
osoitteeseen kylaposti@hotmail.com.

Tervehdys kyläläiset! Ajattelimme lisätä lehtemme sisältöön palstan jossa jokainen voisi tuoda jonkun
asian tai kommentin esille jos siltä tuntuu. Otsikolla reilu meininki halutaan ilmaista tyyliä jolla kirjoitus
olisi, eli omalla vapaalla tyylillä. Asioita voi olla laidasta laitaan joko iloinen tapahtuma, ilmoitusluontoinen
huomautus, asia mikä painaa mieltä ja niin edelleen. Ja eikun rohkeasti kynät sauhuamaan!!!
Ensimmäinen Reilu meininki:
Kyläyhdistyksen hallituksen tietoon tuli liikenneturvallisuuteen liittyvä huolestuttava asia. Tietyillä alueilla
on irroitettu tai jopa hajoitettu aurausmerkkejä. Merkit ovat kunnan omaisuutta ja näin ollen siis
vandalismin maksavat me veronmaksajat. Osittain merkit ovat olleet myös yksityisomaisuutta ja näin
ollen yksityisen henkilön lompakosta pois. Lisäksi on kyseessä aura-auton työturvallisuudesta, mikä
on suoraan verrannollinen meidän kaikkien tiellä liikkujien yleiseen liikenneturvallisuuteen.
Muistetaan myös että kunnan- tai yksityisen henkilön omaisuuden turmeleminen on rangaistava teko.
Näinollen olisi mielestäni fiksua hoitaa asia reilu meininki periatteella ja perheiden vanhemmat
informoida omia junioreita välittämään sanaa ettei aurausmerkkien tuhoaminen ole ollenkaan cool
vaan pikemminkin vastuutonta vandalismia. Osa tekijöistä on tiedossa mutta toivomme tämän version
riittävän lopettamaan hölmöilyn.
Terveisin Esa Hakkarainen (hallituksen varajäsen)
ps. Ja nyt eikun ylös, ulos ja nauttimaan keväisestä luonnosta!!!

Miinan markkinat 2009
Turkhaudan markkinoiden juuret ovat jykevät  pitkät
kuin katajan ja syvällä kuin koivun juuret!
Koska Turkhauta aikoinaan sijaitsi sopivasti
Härkätiehen nähden, se sai silloiset markkina- ja
myyntioikeudet, jotka olivat tuohon aikaan kiven alla.
Turkhaudan markkinoiden synnyn alkujuuret juontuvat
maakaupan aikaan, josta esivalta käytti salakaupan
nimeä. Salakauppa oli kasvanut kasvamistaan yhdessä
keskuskylien vaurastumisen kanssa. Hämeen
vaurastumisen myötä helsinkiläiset saivat vuonna
1614 oikeuden Hausjärven Turkhaudan markkinoiden
järjestämiseen yksinoikeudella. Markkinaoikeuksien
kunniaksi pystytettiin Turkhaudan kylän keskustan
vanhalle markkinapaikalle vuonna 1990 muistokivi.
Pystyttäjinä oli tuolloin Turkhaudan markkinoiden
markkinatoimikunta ja kylän yhdistykset.
Turkhaudan markkinoiden, Miinan markkinoiden,
uudesta tulemisesta vastaa Piirivuoren kyläyhdistys
yhdessä Ryttylän Marttojen ja Karan koulun

vanhempainyhdistyksen kanssa. Komeaa Turkhaudan
markkinoiden historiaa ja perinnettä on kunnia jatkaa.
Uuden nimensä markkinat saivat järjestäjän vaihduttua
ja Miinan montun mukaan. Yhdistäähän Miinan monttu
markkinat ja paikkansa hienosti kesän paikallisena
päämusiikkitapahtumana vakiinnuttaneen Monttu
soikoon! -festivaalin (järj. NS Silmu).
Monttu puolestaan sai aikoinaan Miina-nimensä
Kuoppa-Miinan eli Kiljuvan-Miinan mukaan, jolla oli
mökki montussa. Tarinan mukaan Miinalla oli kova ja
kimakka ääni. Kylän pojat kiusasivat Miinaa heittelemällä ohikulkiessaan mökin seinään kiviä tai
kolistelemalla seiniä suksisauvoilla  ja taas Miina
kiljui. Miinan montun avajaisia vietettiin juuri Turkhaudan
markkinoilla kesällä 1993. Sitä seuraavasta kesästä
lähtien siellä on toiminut kesäteatteri joka vuosi paitsi
vuonna 1996, jolloin siellä pidettiin sillä erää viimeiset
Turkhaudan markkinat. Tänä kesänä kesäteatterissa
nähdään suomalainen klassikko, Simpauttaja.

MONTTU SOIKOON!
Järjestyksessään kolmas Monttu Soikoon! -festivaali valtaa Miinan montun heinäkuun viimeisenä viikonloppuna.
Taiteellisen johtajan Mari Kaasisen yhdessä NS Silmun kanssa luoma ohjelmisto marssittaa tällä kertaa lavalle
persoonallisia "äijiä". Tällä kertaa siis testosteronia uhkuvan tapahtuman punaisena lankana säilyvät kylätunnelma,
kansanperinteet ja kansanmusiikki.
Monttu Soikoon! muuttuu tänä kesänä yhä enemmän festivaalinomaiseksi. Tapahtumaan myydään vain
päivälippuja, joilla näkee kaikki sen päivän artistit. Yksittäisiä konserttilippuja ei siis enää myydä. Tästä
poikkeuksena on lastenkonsertti, johon liput myydään erikseen.

Lisätietoja esiintyjistä
www.miinanmonttu.net
--> Monttu Soikoon
--> ohjelmisto
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Monttu soikoon! -festivaalien
yhteydessä

(järj. NS Silmu)
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klo 14 lastenkonsertti:
Gommi ja Pommi, Kimara
klo 17 M.A.Numminen &
Pedro Hietanen
klo 18.30 Tötterssön
klo 20 Juha Tapio

Markkinoiden uudesta tulemisesta vastaa
Piirivuoren kyläyhdistys yhdessä
Ryttylän Marttojen ja Karan koulun
vanhempainyhdistyksen kanssa.
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Sunnuntaina 26.7.
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OHJELMISTO
Lauantai 25.7.
klo 17 Sirkus
klo 18.30 Veeti Kallio
klo 20 Paratiisin pojat:
J.Karjalainen &
Veli-Matti Järvenpää

Olitpa sitten käsityöläinen,
viljelijä tai valmistuotteiden
myyjä, odotamme
yhteydenottoasi!
Myyntipaikka markkinoille
tulee varata 16.4. mennessä.

Myyntipaikkojen hinnat:
2m x 2m
10 /vrk
3m x 3m
20 /vrk
4m x 4m
30 /vrk

Tiedustelut ja varaukset p . 0400 895 656 (ilt.)

Kevättä ilmassa
Aurinko paistaa, ja puissa on
silmuja, leskenlehdet ja monet muut
kevään kukat kukkivat. On
vihdoinkin tullut talven harmauden
keskeltä kevät! Ja kevättä seuraa
kesä, jippi jai jee!

heitän huolet nurkkaan ja nautin
keväästä niin kauan kuin voin.
Keväthän on vain kerran vuodessa.
No, ehkä ihmisiä vaivaa, että pitää
tehdä kevätsiivous, niska vääränä
pitäisi pyyhkiä pölyjä, kun ei ole
talven aikana viitsinyt, ravistaa matot
Makaan vihreällä, hiukan kostealla ym.
nurmikolla ja mietin talven
tapahtumia, joulu, uusi vuosi...
Leppäkerttu lentää ohitseni
Sitten ajatukseni palaavat takaisin punaisine mustapilkkusiipineen. Voi!
kevääseen, kun kuulen peipposten Olin jo ehtinyt unohtaa, että olin
iloisen laulun puissa. Jäät ovat juuri keräämässä valkovuokkoja, mutta
sulaneet purostani. Juuri niin,
tämä kevätilma on niin
minulla on oma puro. Kuuntelen,
ainutkertaista!
kun puro hiljaa liplattaa eteenpäin,
minua ramasee, mutta en halua
Löydän oikean pienen
nukkua. Nousen ylös ja lähden
valkovuokkomeren. Ihannepaikka!
poimimaan äidille valkovuokkoja.
huudahdan. Poimin suuren kimpun
valkovuokkoja ja siinä samassa
Kun kävelen hiljaa eteenpäin pientä muutaman sinivuokonkin.
metsäpolkua, näen muurahaisia
työn touhussa pienissä keoissaan. Nyt huomaan istuvani meidän
Ajattelen, että joka vuosi ne keräävät vanhan, vanhan kaivon päällä ja
havunneulasia lisää ja lisää.
katselevani pellolle, jossa varikset
ja harakat kraakkuvat ja lentävät
Puhutaan, että on kevätmasennusta kilpaa. Kurkiaurakin tuolla näkyy
ilmassa, miksihän? Minä ainakin
lentävän. Suljen silmäni ja tunnen,

kuinka pieni tuulenvire puistattaa
hiuksiani, naamaani lentelee kaiken
maailman pikkupörriäisiä, korvani
vieressä pörisee pieni kärpänen,
joka on päättänyt lentää siitä.
Nukahdan hetkeksi, zzz...
Herään, kun käsivarttani kutittaa.
No, mutta perhonenhan se siinä on!
Ensimmäinen perhonen, jonka näin
nyt keväällä! Minkähän niminen se
on, ihmettelen.
Satun vilkaisemaan kelloa, se on jo
puoli seitsemän, mutta eihän minulla
vielä mitään kiirettä ole, onhan nyt
sentään viikonloppu, ja mitä
suuremmoisin. Eikö kukaan muu
huomaa luonnon kauneutta ja
ainutkertaisuutta, kuin minä? Kaikki
vain istuvat sisällä ja päivittelevät
maailman menoa.

Terveisin, kyläläinen

Kenestä Piirivuoren alueen formulamestari kaudella 2009-2010? Jos olet vähänkään kiinnostunut
formuloista, kannattaa ehdottomasti lähteä mukaan.
F1manager on ilmainen mielikuvituskilpailu joka perustuu oikean formulakauden tapahtumiin.
Näin pääset mukaan!
Luo rekisteröityessäsi itsellesi henkilökohtainen manageri ja tiimi osoitteessa: www.f1manager.info.
Tuhlaa 130 miljoonaa euroa (virtuaalirahaa) kahteen kuskiin, moottoriin ja runkoon. Tällä rahalla et
vielä ihmeitä ostele, mutta muista päivittää talliasi. Kunhan olet tienannut tarpeeksi voit vaihtaa
parempiin kuskeihin ja autoihin. Alkukaudesta tutuksi tulevat Force India, loppukaudella mahdollisesti
myös Ferrari. Pisteitä ja rahaa saat oikeiden kilpailujen mukaan. Liity rekisteröidyttyäsi Piirivuoren
omaan liigaan PiirivuoriRacing niin pääsemme seuraamaan keskinäistä paremmuuttamme. Piirivuoren
tiimin löydät hakusanalla PiirivuoriRacing ja salasana tiimiin liittymiseen on Piirivuori1.
Kaikki mukaaaaaaaaaaaaaaaaan!!!

Lähde keväiseen Tallinnaan
Päiväristeily Tallinnaan
helatorstaina 21.5.
m/s Viking XPRS.
Matkan hinta bussikuljetuksineen
kyläläisille 16 
muille 25 
kyläläisten lapset alle 12 v. ilmaiseksi
muut alle 12-vuotiaat 9 
Lisäksi mahdollisuus buffet-ruokailuun menomatkalla.
Ruokailu hintaan aikuinen 22 
lapsi 6-17 v. 11 
ja lapsi alle 6 v. ilmaiseksi.
Matkan kesto 11.30 - 20.30 + bussimatkat.
Maissaoloaikaa Tallinnassa on neljä tuntia.
Paikkoja on rajoitettu määrä.
Sitovat ilmoittautumiset Kaijalle viimeistään 26.4.
Ilmoittautumisen yhteydessä tarvitaan syntymäaika.
HUOM! Passi tai virallinen henkilökortti mukaan matkalle!
Lisätiedot saat ilmoittautuessasi joko
sähköpostitse kaija.husu@kolumbus.fi tai
puhelimitse iltaisin 0400 895 656.
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SIIVOUSTALKOOT
Kaikille kyläläisille avoimet tienvarsien siivoustalkoot
tiistaina 5.5.2009 klo 18.00 alkaen.
Roskapusseja saatavissa Karan koululla.
Talkoisiin osallistujat palkitaan lopuksi limsalla ja grillimakkaralla.
Toivomme runsasta osallistumista!

Kyläyhdistyksen Lätkäreisulla Hämeenlinnassa
Torstaina 5. maaliskuuta meitä oli 40 innokasta lätkäfania lähdössä katsomaan Hämeenlinnan
uudistettuun jäähalliin HPK -Jokerit peliä. Starttasimme Olli-Pekan bussilla klo.17.30 Apilistosta ja
keräsimme matkan varrelta matkustajat mukaan. Näin HPK-fanina huomasin, että bussissa taisi olla
enemmän Jokeri-kannattajia kuin HPK-kannattajia. Matka kulki rattoisasti kohti Hämeenlinnan jäähallia.
Saavuttuamme hallille tutustuimme itse kukin hallin uudistettuun osaan ja uusiin myyntipisteisiin.
Istumapaikkamme olivat aivan hyvissä kohdissa. Kyllä kaiutin kuului, vähän liiankin kovaa joissain
kohdissa. Peli oli tosi tasainen, jäähyjä oli aika paljon ja tuomaritoiminta kyseenalaista. Peli päättyi
2-3 Jokereille jatkoajan jälkeen, saimme siis nauttia koko rahan edestä mukavasta jääkiekkomatkasta.
Toivottavasti nautitte reissusta ja eiköhän tehdä perinne tästä pelireissusta ja mennään joka vuosi
katsomaan ottelua. Kiitokset kaikille osanottajille ja mukavalle kuljettajallemme.

KUVA Veli-Matti Salonen.Terholla oli oma suosikkijoukkue selvillä.

KUVA Veli-Matti Salonen. Katsomon täydeltä kyläläisiä.

TEKSTI Veli-Matti ja Leena Salonen

SIMPAUTTAJA Miinan montussa 2009
Kesäkuu
To 18.6. klo 19.00, ensi-ilta
Su 21.6. klo 19.00
Ti 23.6. klo 19.00
Ke 24.6. klo 19.00
To 25.6. klo 19.00
Heinäkuu
Pe 31.7. klo 19.00
Elokuu
Su 2.8. klo 15.00, klo 19.00
Ke 5.8. klo 19.00
Pe 7.8. klo 21.00, yönäytös
Su 9.8. klo 15.00, klo 19.00
Ke 12.8. klo 19.00
Pe 14.8. klo 21.00, yönäytös
Su 16.8. klo 15.00 (LM), klo 19.00

Heikki Turusen esikoisromaani vuodelta 1973. Jo
nuorena miehenä Turunen ihmetteli silmät selällään
maailman menoa. Kirjoitti maaseudun murroksesta
ja massaliikkeestä jolloin kaupungit ja tehtaan ne
vaan nuoria miehiä kiinnosti. Elämä oli muualla kun
maalla. Simpauttaja näytelmä on veijaritarina miehestä
josta kukaan ei tiedä mitään. Kylään tulee uusi renki,
helevetin kova työmies mutta samalla häikäilemätön
omissa pyrkimyksissään. Onko hän hyvä vai paha,
sen saa jokainen katsoja päättää sydämmessään.
Oppipojaksi hän saa nuoren miehen Impan joka
pestataan samaan taloon töihin ja kesästä tulee
unhoittamaton ja ei ainoastaan Impalle vaan koko
kylälle. Matkan aikana nauru ja itku kävelevät käsi
kädessä kohti vääjämätöntä jonka jälkeen kukaan ei
ole entisensä.
TEKSTI Markku

Hyvönen

Tervetuloa yrttikurssille
Tule tutustumaan kesän ensimmäisiin
yrttikasveihin ja kuulemaan muun muassa
teen valmistuksesta ja horsmasta valmistettavan
parsan teosta.
Yrttikurssi järjestetään kesäkuun alussa
viikolla 23. Tarkempi paikka ja päivä ilmoitetaan
myöhemmin. Seuraa järjestöpalstan ilmoituksia
paikallislehdistä viikolla 22 tai katso asiasta
tarkemmin kyläyhdistyksen nettisivuilta
www.piirivuori.net
Neuvojana toimii Erkki Holttinen.
Tiedustelut Kaijalta iltaisin puh. 0400 895 656.

Sutu Tanssii Tähtien Kanssa Markkanen
tanssitti Ryttylässä
Kylän naisten lanteet saivat kyytiä kun tanssiopettaja Sutu Markkanen
saapui Ryttylään opettamaa salsaa ja cha chaata.
Kati Ahtisen tanssioppilaat ja muut innokkaat tanssin harrastajat
lähialueelta saivat kunnon intensiivikurssin, kun lattarimusiikki soi
neljättä tuntia Ryttylän koulun liikuntahallissa. Lounastauolla popsittiin
porkkaanaa ja kahviteltiin voileipien kera kiitos Kati Ahtisen ja Eeva
Keskisen, jotka olivat tanssipäivän takana NS Silmun nimissä.
Tassipäivä sai kiitosta ei yksin opettajan valloittavan persoonan ja
tanssi- ja opetustaitojen lisäksi vaan myös loistavan
ideansa ansiosta. Miksi lähteä merta edemmäs
kalaan, kun omalle kylälle voidaan järjestää tällaista
toimintaa!
Hiki tuli ja hauskaa oli - toivottavasti tanssit
jatkuvat vielä!

KUVAT ja TEKSTI Alma Korhonen

TURKHAUDANJÄRVEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN
TIEDOTUSTILAISUUS
Kehittämissuunnitelma sisältää toimenpiteitä, joiden avulla Turkhaudan kylän yleisilme
kohenee ja järven metsästys-, kalastus- ja virkistyskäyttömahdollisuudet paranevat.
Tule kuulemaan asiantuntija Tapio Meisalmen esitystä kehityssuunnitelmasta
SUNNUNTAINA 19.4.2009 KLO 14 TURKHAUDAN SEUROJENTALOLLE!
Tervetuloa alueen asukkaat, maanomistajat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet!
Turkhaudan metsästysyhdistys ry
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Etelä-Hämeen Nuorisoseurat ry:n ja Etelä-Hämeen Kalevan Nuoret ry:n johtokunnat ovat nimenneet NS Silmun
maakuntansa Vuoden 2009 Nuorisoseuraksi. Nimitys julkistettiin keskusseuran ja piirin kevätkokouksessa Lahdessa
torstaina 26.3.2009.

Hyvää
pääsiäistä!
TOIMITUS
Vastaava toimittaja: Alma Korhonen, puh. 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 3/2009 ilmestyy viikolla 24. Viimeinen aineistopäivä on 29.5.2009.
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.

Lehtemme tukija -

