KYLÄPOSTI
Turkhaudan, Karan, Lavinnon ja Apiliston asukaslehti 4/2008
18.9.2008

Näveri pääsi Eurooppaan ja
Miinan monttu saavutti tavoitteensa
Kesä on kohta ohi ja katse suuntautuu syksyyn ja tulevaan talveen. Mutta ensin käydään läpi kesän
tuloksia. Täällä Näveri – kuuleeko Eurooppa -näytelmälle asetettiin tavoitteeksi saavuttaa 2500
katsojaa ja se täyttyikin rimaa hipoen. Kokonaiskatsojamäärä oli 2560. Esitys oli kyllä ihan mukava,
mutta ehkä saman kirjoittajan kolmas peräkkäinen näytelmä ei sytyttänyt kiinnostusta enempään.
Ensi kesänä puhaltavat sitten uudet tuulet uuden näytelmän ja uuden ohjaajan myötä.
Myös kyläyhdistyksen puffettikesä sujui hyvin. Hallituksen keväisen päätöksen mukaisesti Ryttylän
martat saivat esitysten alkujakson puffetin hoidettavakseen kyläyhdistyksen hoitaessa toisen jakson.
Totuttuun tapaan vasta loppujakson viimeiset näytökset kokosivat suurimman yleisömäärän.
Kyläyhdistyksen makkarat, kahvit ja Anna-Liisan juhlapullaviipaleet maistuivat hyvin. Pullan jopa
sanottiin olevan jumalaisen maukasta, kuten eräs asiakas totesi.
Kyläyhdistys kiittää taas niitä kaikkia henkilöitä, jotka osallistuivat innolla puffettitalkoisiin.
On hienoa huomata, että talkoohenki vielä elää näillä kylillä. Toivottavasti tapaamme teidät taas ensi
kesänä työn merkeissä.
Jokaisella on varmasti joitakin suunnitelmia loppuvuoden varalle. Niin myös kyläyhdistyksellä.
Seuraava yhdistyksen järjestämä tapahtuma on jo miltei perinteeksi muodostunut ulkoilupäivä eli
Kävelytapahtuma yhteistyössä kunnan liikuntatoimen kanssa. Tänä vuonna se järjestetään
sunnuntaina 14.9. klo 10-12. Paikka on vanha tuttu Karan koulu. Luvassa on ainakin poniratsastusta
perheen pienimmille, puffetti, ohjattu sienipolku erinomaisen asiantuntijan johdolla ja ohjattu
sauvakävelylenkki sekä arvontaa. Paloautokin on tulossa paikalle kuuden palomiehen voimin
tutustumista varten.
Sitten onkin vuorossa teatteriretki Tampereelle 17.9. Nopeimmat ehtivät varaamaan lippunsa jo
huhtikuussa ja varmistivat paikkansa Lukkosulaa ja lumpeenkukkia – esitykseen. Mutta tavataan
ensin Kävelytapahtumassa.
Teksti Kaija Husu

Kylämme sai
kunniamaininnan
Hämeen kylät ry valitsee joka vuosi Vuoden hämäläisen kylän. Tänä vuonna Piirivuoren kyläyhdistys
sai kunniamaininnan Vuoden hämäläinen kylä -kilpailussa.
Hämeen kylät ry on Kanta-Hämeen kylätoimintayhteisöjen yhteenliittymä, kylä- ja asukastoiminnan
edunvalvoja sekä kylien yhteistyöelin. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää alueen elinkeinotoiminnan
edellytyksiä sekä edistää asukkaiden yhteistyötä ja kanssakäymistä järjestämällä kokouksia,
kylätoimintapäiviä, esitelmätilaisuuksia sekä muuta koulutusta, neuvontaa ja tiedotustoimintaa.
Vuoden Hämäläisen kylän valinnan tarkoituksena on nostaa esille kylätoimintaa ja kylien
aikaansaannoksia, sekä tuoda kylätoiminnalle ja maaseudun kehittämiselle myönteistä julkisuutta.
Tämän vuoden Hämäläinen kylä palkinnon sai Kaloisten kylä Rengosta.
Kunniamaininta kylällemme tuli Piirivuoren kyläyhdistyksen nimiin, mutta perusteluissa kiitettiin koko
kyläyhteisöä ja sen eri toimijoita, muun muassa Nuorisoseura Silmun kesäteatteritoimintaa ja Miinan
Montun monipuolisia tapahtumia, TalkOopperaa sekä vanhempainyhdistyksen panosta. Kiitos kuuluu
myös kaikille kyläläisille, jotka ovat olleet luomassa viihtyisää kyläyhteisöämme.
Kunniamaininta luovutettiin heinäkuussa Lopen Joentaan kylässä Krouvin kyläpäivillä. Kehystetty
kunniamaininta ripustetaan syksyn aikana kyläkoulumme, Karan koulun seinälle.
Teksti Katja Hakkarainen
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Koko perheelle
PIIRIVUOREN KÄVELYTAPAHTUMA
sunnuntaina 14.9. klo 10-12
Ohjelmassa opastettu sieniretki ja opastettu sauvakävely,
kävelytesti, poniratsastusta, arvontaa.
Puffetista mm. makkaraa ja pulla-kahvia.
Paikalla myös Ryttylän VPK:n paloauto ja kuusi
palomiestä.
TERVETULOA!

Sieniretken opastaa Erkki Holttinen,
Riihimäen Sieniyhdistyksen sienineuvoja.

HUOM!
17.9. Tampereen Teatteriin lähtijät!
Hausjärven Liikenteen
bussin ajoreitti ja aikataulu
on suunnilleen seuraava:
klo 16.45 Ryttylä, Sale
klo 16.55 Turkhauta, Seurojentalon
risteys
klo 17.00 Karan koulun pysäkki
klo 17.10 Apilisto, Apilistonkujan
pysäkki
klo 17.20 Riihimäki, linja-autoasema

Paluu tapahtuu välittömästi esityksen
jälkeen samaa reittiä.
Maksu kerätään bussissa. Varaathan
tasarahan ja olethan ajoissa pysäkillä!
Kiitos.

Sählyvuorot Ryttylän koululla
tiistaisin klo 19-21 ovat alkaneet!
Tervetuloa mukaan vanhat
ja uudet pelaajat!
Lisätiet. Veli-Matti Salonen,
puh.050 454 4859

Hausjärven 4H kerho joka tiistai,
Karan koululla klo 17.30-19
Ohjaajina Karoliina Kaasalainen ja
Minna Huuhtanen
Lisätietoja p.040 524 7597

Kadonnut taottu, leveä kultasormus
lauantaina 26.7.2008
Miinan monttuun tai Silmulle.
L ö y t ö p a l k k i o.
Yst. yhteydenotot puh. 040 532 2822
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Ompelukoneen ja sorvin
surinaa Turkhaudalla
Tässä perheessä asuvat nuppineulat ja
rautanaulat sulassa sovussa saman katon
alla. Pukuompelija Satu Tastula Turkhaudalta
on elvyttänyt ompelimoyrittäjyytensä taas
täyteen vauhtiin. Hänen puolisonsa Petri
Kuussaari toimii puolestaan puutyöyrittäjänä
nyt kolmatta vuotta. Nykyään kotonaan
työskentelevällä Sadulla oli ennen ompelimomyymälä Riihimäellä. Lastenvaatteiden
lisäksi Satu tekee monipuolisia ompelutöitä
tilauksesta. Sadun mallistosta löytyy muun
muassa värikkäitä college- ja trikoovaatteita
vauvoista leikki-ikäisiin sekä pinnasängyn
pehmusteita lakanoineen, työn alla on myös
vanhojenpäiväpuku. Satu kertookin
tekevänsä mittatilaustyönä esimerkiksi
kastetuotteita sekä hää- ja juhlapukuja.
Ompelijan arkeen kuuluvat tietysti myös
korjausompeletyöt lahkeen lyhennyksineen ja
vetoketjun vaihtoineen. Yrityksille Satu tekee
muun muassa verho-ompelutöitä.
Yrittäjäperheen toinen osapuoli Petri
Kuussaari on puuseppä. Viimeisin työnnäyte
Kuussaarelta on Harvialan koulun laajennuksen kalustetyöt. Petri tekee tilauksesta muun
muassa portaita sekä kodin puukalusteita.
KUVA Alma Korhonen. Valtteri ja Kia, Satu äidin ompelemissa vaatteissa.

Jotta puuhaa perheessä varmasti riittäisi,
pitää siitä huolen pariskunnan kolme lasta, kaksi ponia, koira ja kissa kaverukset. Lisäksi Sadulle jää
vielä aikaa puuhastella Satunallejen myyntiedustajana. Satunallet tuoteperheeseen kuuluu pelejä,
palapelejä, askartelu- ja muovailutarvikkeita sekä kirjoja. Satunallejen tapaan myös Sadun
lastenvaatemallistoa voi ostaa kotikutsuilta tai suoraan Sadulta.
Satuun ja Petriin saat yhteyden numeroista:
Ompelimo Willestiina p. 040 523 3253 ja Turkhaudan puutyö p. 040 575 1592
Satunallet lisätietoja osoitteesta www.satunallet.net

LEHTEMME TUKIJA –
TOIMITUS
Vastaava toimittaja: Alma Korhonen, Saarentie 123, 12350 Turkhauta,
puh. 040 576 1747, sähköposti: almakorhonen@hotmail.com
Julkaisija: Piirivuoren kyläyhdistys ry
Jakelu: n. 300 kpl; alueen taloudet, tiedotusvälineet ja Hausjärven kunta
Ilmestyminen: 6 kertaa vuodessa
Lehti nro 5 ilmestyy viikolla 44. Viimeinen aineistopäivä on 17.10.2008.
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.

4

