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Piirivuoren Kävelytapahtumassa riitti
ohjelmaa kaiken ikäisille. Poniratsastusta
perheen pienimmille. Sienestäjät lähdössä
sienioppiin Erkki Holttisen mukana.
Kuvat Kaija Husu.

Messuvieraat tekivät Koko kylän
muotimessuista messut!
Koko kylän muotimessut saivat liikkeelle kymmeniä
lähialueen ihmistä. Kaikkiaan näytteilleasettajat ja
henkilökuntana hääränneet lapset ja aikuiset mukaan
lukien tapahtumaan osallistui seitsemisenkymmentä
ihmistä. Koko perheen tapahtumaksi suunniteltu
tapahtuma veti toivotusti paikalle niin aikuisia, lapsia kuin
varttuneempaakin yleisöä – vain miehet olivat yhden
käden sormilla laskettavissa. Tämäpä yllätys?
Muotinäytöksen oman kylän mallit tekivät näytöksestä
ainutlaatuisen ja helposti katsottavan. Väliaplodit ja lavalle
asti kantautuneet hymyt yleisöstä olivat paras kiitos
rohkeille malleillemme! Näytteilleasettajien, erityisesti
Oriflamen, tuote-palkinnot saivat arpajaispöydän
notkumaan runsauttaan ja arpaonni suosikin useaa
messuvierasta. Pullakahvit tekivät kauppansa ja
muotinäytöksen ympärille pystytetyt myyntipöydät vetivät
puoleensa uteliasta väkeä. Taisipa siinä syntyä muutama
kauppa ja asiakassuhdekin.
Onnistuneet, talkoilla valmistuneet messut vahvisti ajatusta
siitä, että kylälle kannattaa järjestää monipuolisesti erilaisia
tapahtumia, liikunnan ja kulttuurin lisäksi vaikka vähän
tällaista kevyempää hömppääkin. Viimeisimmässä
kyläyhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan kirjattiinkin
paljon uutta ohjelmaa kyläläisten riemuksi! Piirivuoren
kyläyhdistyksen tapahtumakalenterissa onkin tuloillaan
muun muassa joulujuhla, kädentaitokursseja, naisten
itsepuolustuskurssi, harppukonsertti jne. Ensi vuoden
toiminnassa on pyritty ottamaan huomioon kyläläiset
monipuolisemmalla tapahtuma ja viriketarjonnalla.
Kyläyhdistys kiittää kaikkia Muotimessujen
yhteistyökumppaneita ja messuvieraita!

KUVAT Kaija Husu ja Esa Hakkarainen.
TEKSTI Alma Korhonen.

Piirivuoren kyläyhdistys järjestää

KRANSSIKURSSIN
Karan koulun ruokalassa 26.11. Klo 18
Tarvikemaksu 5 € (sis. sidontapohjan ja -tarvikkeet)
Omat oksasakset mukaan. Sakset voi myös tilata Susannalta
ilmoittautumisen yhteydessä.
Omat havut mukaan!
Ohjeet havujen kerääjälle!
Muistathan, että havujen keräämiseen tarvitaan maanomistajan
lupa. Havujen keräämisessä kannattaa hyödyntää hakkuualueiden
kaadettuja puita. Viidestä kahdeksaan tuuheaa oksaa tai pussillinen 15-20cm
mittaisia havuja riittää yhden kranssin valmistamiseen. Kranssin valmistukseen sopivat sekä
kuusen- että männynhavut.
Ohjaajana häärii: Susanna Huuhtanen, www.susahuu.com
Ilmoittautumiset 19.11. mennessä 050 526 7177 /Susanna
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K IIT O S
kaikille Karan koulun paperin keräykseen osallistuneille!
Paperia kertyi jälleen kontillinen vaikka kaikkia paikkoja emme tänäkään
vuonna ehtineet käydä läpi. Ensi vuonna tempaisemme näissä merkeissä
jälleen, joten toivomme teidän muistavan keräyksemme jo vuoden aikana
papereita talteen laittaessanne.
Siksipä toivoisimme, että huomioisitte seuraavat asiat:
- että paketit eivät ole liian isoja oppilaiden nosteltaviksi.
- että paperit on sidottu hyvin tai pakattu paperikassiin ja sidottu.
Muovikassit eivät sovellu tarkoitukseen.

Karan koulun oppilaat / vanhempainyhdistys

Naisten lenkki
Kylän miehet jo lenkkeilevät yhdessä, mikseivät siis naisetkin!
Ensimmäinen lenkki lähtee liikkeelle tämän lehden ilmestymistä seuraavana sunnuntaina
klo 10.00 Seurojentalo Silmun pihasta. Lapset voivat tulla myös mukaan.
Lisätietoja: Leena Järvenkallas, puh. 041 7011 803

Kimppakyytejä
Onko joku kiinnostunut kimppakyydeistä? Meiltä liikennöidään ilta-aikaan miltei joka päivä
Riihimäelle ja takaisin nuorison harrastusten vuoksi. Voimme antaa kyytejä samaan suuntaan
meneville ja mieluusti myös hypätä välillä jonkun toisen kyytiin.
Esimerkkiaikoja ovat:
ma 21.30, ti 21.30–22.30, ke 18.20, to 18–19, pe 18.30–20 ja la 14–15.
Lisätietoja: Anu Ylimäki, puh. 040 5242 785

Kevyenliikenteenväylä kutsuu kulkemaan!
Turkhaudan ja Karan koulun välinen kevyenliikenteenväylä on valmis. Hausjärventietä autolla
ajelevat toivovat, että jalankulkijat ja pyöräilijät siirtyvät nyt omalle tielleen. Tienpinnan pehmeys
on puhuttanut kyläläisiä, etenkin pyöräilijöitä, mutta tästä huolimatta kevyenliikenteenväylällä on
huomattavasti turvallisempaa, varsinkin näin syksypimeillä.
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Tervetuloa
Koko kylän joulujuhlaan
Turkhaudan Seurojentalolle
Lauantaina 29.11. klo 15
Ohjelmassa
Nukketeatterisatu Sika säkissä
Jouluista ohjelmaa aikuisille ja lapsille
Joulupuuroa
Joulupukki
”Jouluaatto lähestyy ja Hölmölän eukko ryhtyy kiireellä joulusiivousta tekemään. Ukko siitä
lähetetään joulukuusta, kinkkua ja kynttilöitä hakemaan. Metsästä löytyy nopeasti sopiva kuusi,
mutta kinkun kanssa ei suju ihan yhtä hyvin. Ukko ostaa vahingossa kokonaisen sian säkissä ja
sika sattuu vielä olemaan kovin pieni ja laihan puoleinen. Sulo Sika on syötävän suloinen,
yllättävän viisas ja kaunopuheinen, mutta onko siitä joulukinkuksi. Sen saa eukko päättää,
kunhan sika saadaan säkissä tupaan kannettua.”
Teatteri Helmin iloinen joulusatu sopii kaiken ikäisille katsojille. Sen on hölmöläissatuja
kunnioittaen kirjoittanut ja kävelevälle näyttämölle toteuttanut Teija Muurinen.
Joulujuhlan järjestää Piirivuoren kyläyhdistys ry.

Vapaa pääsy.
Lämpimästi tervetuloa!
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 6 ilmestyy viikolla 51. Viimeinen aineistopäivä on 5.12.2008.
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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Lehtemme tukija -

