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W A N T E D
Kyläposti etsii uutta jakajaa!
Tiedustelut jakoalueesta ja
palkkioista Kaija Husulta p.
0400 895 656 ilt. Tartu heti
tilaisuuteen!

www.piirivuori.net
Kyläyhdistyksen ylläpitämät - koko kylän yhteiset kotisivut ovat jo kovassa käytössä.
Voit lähettää aineistoa KyläBlogiin osoitteella piia.tollinen@iki.fi.
Blogissa nyt muun muassa Tunnelmia tienvarsitalkoista, Terveisiä vuosikokouksesta,
Hallituksen jäsenet esittäytyvät.

KYLLÄ LÄHTEE...
Muutimme 3,5 vuotta sitten Hämeenlinnan keskustasta tänne
Apiliston maalaismaisemaan. Olimme tietoisia siitä, että jos jäisimme
vain oman sohvan kulmaan mököttämään, emme varmasti saisi
uudesta elinympäristöstämme kaikkea sen tarjoamia
mahdollisuuksia hyötyymme. Huomasimme Piirivuoren
kyläyhdistyksellä olevan kokouksen ja uteliaina kysyimme
naapureilta mahdollisuutta mennä ko tilaisuuteen. Kuulimme alueelle
kuuluvan noin 300 taloutta, joten nyt olisi oiva tilaisuus tutustua
uusiin ihmisiin ja kuulla kaikkea alueella sijaitsevista
mahdolisuuksista :)
Osu ja uppos!!! Olemme oppineet näiden kolmen vuoden aikana
todella paljon Hausjärvestä, sen ihmisistä ja alueen resursseista
(kaupat, yrittäjät, uintipaikat, ulkoilualueet, you name it) paljon,
mutta silti on vielä runsaasti opittavaa... Jo tässä lähipiirissä on
paljon erilaisia yhdistyksiä ja seuroja joissa voi tutustua uusiin
ihmisiin ja harrastaa mitä mielenkiintoisempia asioita ja lajeja.
Olemme huomanneet myös pientä turnajaisväsymystä alueella.
Ihmiset eivät mene tapahtumiin ja kokouksiin koska siellä kuitenkin
valitaan johonkin tehtävään... tai olen ollut jo sata vuotta siinä
enkä enään jaksais.... TÄMÄ ON TOTTA, mutta Huomio Huomio,
mitä enemmän tekijöitä on sen vähemmin tehtäviä tulee tai
ystävällisesti ilmoitatte oman panoksenne minkä olette valmis
antamaan käyttöön :) Lisäksi päättäjille, älkää väkisin värvätkö
ketään mihinkään, koska vaikka veneessä on monta soutajaa,
pitäisi tavoitteen olla samassa laiturissa. Mutta jos et osallistu
ja siten käytä mahdollisuuttasi vaikuttaa asioihin, niin ihan turha
vinkua ja valittaa miksi on niin eikä näin.
Summa summarum, kyllä tällä kylällä tekijöitä, asennetta ja
tahtoa löytyy!!! On hienoa nähdä ja tuntea se yhteishenki mikä
täälläpäin jyllää. Ihmiset ovat ystävällisiä ja auttavat erilaisissa
asioissa kun itse menee asiallisesti kysymään. Toki joka kolkasta
maapalloa löytyy niitä vastarannan kiiskijä, mutta aina ei vain asiat
tai henkilökemiat toimi - sellaista se elämä on!

Oletko jo ottanut osaa
kävelytapahtuman
nimikilpailuun!? Vielä
ehdit mukaan. Paras
nimiehdotus palkitaan!
Lähetä ehdotuksesi
yhteystietoinesi
osoitteeseen
kylaposti@hotmail.com

Raparperimehu
1 ½ l raparperia paloina
1 ½ dl sokeria
1 ½ l vettä
½ sitruunan mehu
Huuhtele raparperin varret ja leikkaa ne kuorineen
pieniksi paloiksi. Mittaa kattilaan vesi ja raparperi ja
anna kiehua hiljalleen noin puolen tunnin ajan. Siivilöi
mehu ja kaada takaisin kattilaan.
Lisää mehuun sokeri ja keitä, kunnes se on sulanut.
Ota pois liedeltä ja lisää sitruunamehu. Jäähdytä.

Ennenkuin raparperi
kukkii on aika keittää
mehut ja kiisselit

Kiitos omasta puolestani kaikille kyläläisille jotka jaksavat puhaltaa
yhteiseen hiileen!

Terveisin, Esa Hakkarainen, Hallituksen jäsen
Ps. NAUTITAAN KESÄSTÄ - nauttiihan hyttysetkin meistä!

Lähde www.hs.fi/ruoka

Tampere-talossa sunnuntaina
17.1.2010 klo 13.00
Kesto 2,5 h, sis. väliajan

Matkan hinta kyläläisiltä 40  ja muilta 50 .
Hinta sisältää musikaalilipun ja bussikuljetuksen.
Tampereen Komediateatteri ja Tampere-talo ovat lähteneet
ennennäkemättömään yhteistyöhön. Koko perheen lämminhenkinen klassikko toteutetaan tammikuussa 2010
tamperelaisin ammattilaisvoimin. Rooleissa on taattuja
taiteilijoita; Maria Lund, Jukka Leisti, Laura Jurkka, Liisa
Roine, Ilmari Saarelainen, Heikki Railevirta, Anu Raipia.
Trappin perheen lapset asuvat ympäri Pirkanmaata.

Lisätietoja saa Kaijalta sähköpostitse
tai iltaisin p. 0400 895 656.
Sitovat ilmoittautumiset 8.9.
mennessä, koska lippumäärä tulee
vahvistaa jo tuolloin suuren kysynnän vuoksi.

Richard Rodgersin menestysmusikaalin ohjaa Panu Raipia
ja kamariorkesteri Tampere Chamberia johtaa kapellimestari
Kimmo Tullila. Alppimaisemiin sijoittuvan klassikkoteoksen
lavastaa tshekkiläinen Daniel Dvorák, puvut suunnittelee
Elina Vättö ja koreografian Elina Jakowleva. Säkenöivä
esitys on täynnä tunnettuja sävelmiä ja musikaalimaailman hittikappaleita.
Jo 50 vuotta ovat yleisöä ympäri maailmaa ihastuttaneet
kaikkien tuntemat: Kun vuorille käyn, Do-Re-Mi ja Edelweiss.
Broadway-musikaalina (1959) teos keräsi kahdeksan Tonypalkintoa ja Julie Andrewsiin henkilöitynyt elokuva (1965)
sai viisi Oscar-palkintoa. Tampereella The Sound of Music
on esitetty Tampereen Työväen Teatterissa vuonna 1967.

Rakkaat isä ja äiti!

Terkkuja kesäleiriltä!
Tässä erään ränkkäikäisen vesselin iloinen
kirje vanhemmilleen, jotka joutuivat lähtemään
kahdestaan caravankiertueelle vesselin
kieltäytyessä osanotosta.Lähettäkää siis
lapsenne kesällä leirille!
(Lainaus Lakeurelta -nimisestä lehdestä)
- Kaija

Toivottavasti otitte mukaan läppärinne, jotta voisitte lukea tämän e-mailini. Partionjohtajamme käski kirjoittaa vanhemmille
siltä varalta, että näitte uutisissa jutun tulvasta ja olette huolissanne. Meillä on kaikki OK. Vain yksi teltta ja kaksi makuupussia
huuhtoutui tulvassa. Onneksi meistä ei kukaan hukkunut, koska olimme juuri silloin vuorella etsimässä Samia. Ai niin, ole
kiltti ja soita Samin äidille ja kerro, että Sami on ihan kunnossa. Sami ei itse pysty kirjoittamaan sen kipsin takia. Minä pääsin
pelastajien mukaan jeepin kyytiin. Se oli kivaa. Emme olisi koskaan löytäneet Samia sieltä pimeästä ilman sitä salamointia.
Partionjohtaja Ville oli Samille vihainen siitä, että hän oli lähtenyt yksinään metsään samoilemaan, eikä ollut kertonut
kenellekään. Sami sanoi kertoneensa, mutta se oli tulipalon aikaan, ehkä Ville ei vaan kuullut. Tiesitkö, että jos tuleen
heittää bensakanisterin, se räjähtää? Märät puut eivät palaneet, mutta yksi teltta paloi, ja myös joitain meidän vaatteitamme.
Jari näyttää hassulta kunnes sen tukka kasvaa takaisin.
Tulemme kotiin ensi viikon lauantaina, jos partionjohtaja Ville saa matkailuautonsa korjattua. Se kolari ei oikeasti ollut Villen
syytä. Jarrut toimivat ihan hyvin silloin, kun lähdettiin. Partionjohtaja Ville sanoi, että niin vanhassa matkailuautossa on aina
jotain vikaa, siksi siihen ei kai saanut kaskoakaan. Meidän mielestämme se auto on tosi makee. Auto on melko kuuma
näillä helteillä, kun 20 ihmistä istuu sisällä. Saimme istua vuorotellen kattoboksin ja puskureiden päällä, kunnes liikkuvan
poliisimiehet pysäyttivät meidät ja kielsivät sen. Partionjohtaja Ville on muutenkin tosi mukava mies, koska hän opettaa
Teuvoa ajamaan vuoristoteillä, missä ei juurikaan ole liikennettä. Täällä näkyy vain tukkirekkoja. Hei, nyt pitää mennä.
Menemme kaupunkiin ostamaan luoteja. Älkää olko huolissanne, me olemme kunnossa!
Terveisin Janne Ps. Milloin olen saanut jäykkäkouristuspiikin?

KUVA Lehdistökuvat The Sound of Music.
www.thesoundofmusic.fi

Maailman rakastetuin musikaali
The Sound of Music
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Hetki helatorstai aamun,
kun bussipysäkille saavun,
jännitys kai pieni vaivaa,
alkaa matka kohti laivaa.
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Monet kasvot kovin tutut
iloiset on kaikkien jutut,
on odotusta täynnä väki
kasvoistaan sen jo näki.
Auto täyteen porukkaa
saadaan aivan kokonaan,
Piirivuoren poppoo tää
Hesaan pääsee lähtemään.

KUVA Leena-Maija Järvenkallas.
Hymy oli herkässä hytissäkin.

Liput laivasatamassa
Kaija Kävi noutamassa,
sitten laivaan kuljetaan
kohta päästään portit suljetaan.
Herkut monet noutopöydän
lautaseltain kohta löydän,
matka kuluu joutuisasti
jutustellen mukavasti.
Jo paatti saapuu satamaan.
Tultiinhan me Tallinnaan!
On porukkamme hajallaan
kukin kulkee polkujaan.
Joku nauttii ostoksista
toinen taasen maisemista.
Monenlaista nähtävää
jokaisella tehtävää.

KUVA Leena-Maija Järvenkallas.
Laivan puffee tarjosi maittavan alun matkalle.

Sateen uhka mennä saa,
aurinko luo loistettaan.
Kassiin kertyy tuliaiset
monenlaiset maistiaiset.
Väsymys jo painaa jalkaa
kotimatka kohta alkaa.
On hyvä hieman hengähtää
hetkinen taas levähtää.
Vaan oli siellä mukavaa
siispä matkaa seuraavaa
alan nyt jo odottaa.
Seura hyvä teki sen,
päivästä näin täydellisen.
Ehkä ensi vuonna taas
reissulla me tavataan.
Iso kiitos tästä teille
mukavan päivän teitte meille.

KUVA Satu Uusivirta. Väsyneet mutta onnelliset matkalaiset.

TEKSTI Leena-Maija Järvenkallas

Laura Keistinen Turkaalta esteratsastuksen rankingmestariksi
Laura Keistinen on voittanut ylivoimaisesti Etelä-Suomen Ratsastusjaoksen (ESRA) juniorien vuoden
2008 aluerankingmestaruuden esteratsastuksessa. Laura kisasi viime vuonna aluetasolla hevosellaan
Ganz Bunte. Tänä vuonna tähtäimessä on kansalliset kisat, koska niihin junioreilta vaadittava 14 vuoden
ikä tuli täyteen. Laura on asunut runsaan vuoden Hausjärven Turkhaudalla, jossa omassa tallissa asuu
myös uusin ratsu, Rowil.
ESRA palkitsi rankingvoittajat kevätkokouksensa yhteydessä 21.3. Tuusulan Krapihovissa.
TEKSTI Pauli Keistinen
Uutinen oli tarkoitus julkaista jo edellisessä Kyläpostissa 2/2009. Toimitus pahoittelee.

Kukkasidonta kurssi
Karan koululla ke 2.9. klo 18.00
Kurssilla tehdään muhkeat kukka-asetelma astiaan ja
opitaan samalla leikkokukkien käsittelyä ja hoitoa.
Opettajana toimii floristi ja mestariopiskelija Maija Natunen.
Kurssin hinta on 15 sisältäen materiaalit asetelmaan ja
opetuksen. Voit myös tehdä useamman asetelman, jolloin
veloitetaan toisesta ja seuraavista asetelmasta kukkien
hinta erikseen.
Ilmoittautumiset 26.8. mennessä.
Susanna Huuhtaselle puh. 050 5267177
TERVETULOA!
Ps. Ota ilmoitus talteen ettei unohdu kesän riennoissa!

KIITOS
Lukuvuosi on taas kulunut .
Paljon on mahtunut toimintaa vuoteen.
Oli leirikoulua, kahvikonserttia,
vetoomuksia opettajan viran puolesta
ja paljon muuta.
Kiitos perheille ja
yhteistyökumppaneille aktiivisuudesta
toiminnassamme.
Jatketaan taas syksyllä uusilla
suunnitelmilla!
Karan Koulun vanhemmat ry Hallitus
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25.-26.7.2009

lauantaina ja sunnuntaina klo14 -20
Avajaiset lauantaina klo14
Markkina-alueella myyntikojuja
käsitöitä, kädentaitoja
wanhoja traktoreita
valokuva- ja luontonäyttely
poniratsastusta, paloauto
puffetti, markkinaruokaa, lettuja
TERVETULOA
Monttu soikoon! -festivaalien yhteydessä (NS Silmu)
Turkhaudan Seurojentalolla, Turkhaudantie 2, Turkhauta
Tiedustelut p. 0400 895 656 ilt.
www.piirivuori.net
festivaaliohjelma www.miinanmonttu.net
Markkinoista vastaa Piirivuoren kyläyhdistys ry yhdessä
Ryttylän Marttojen ja Karan koulun vanhemmat ry:n kanssa.

W A N T E D

Kyläposti etsii uutta jakajaa!
Tiedustelut jakoalueesta ja
palkkioista Kaija Husulta p.
0400 895 656 ilt. Tartu heti
tilaisuuteen!

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 4/2009 ilmestyy viikolla 35.
Viimeinen aineistopäivä on 14.8.2009.
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 -

