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Toimittajalta
Salaisuus, ihme joulun – en tiedä, ymmärränkö sen.
Lymysi tonttu aina, en tiennyt, näinkö vaiko en.
Vain viittaus ja liike – hyvyyden, valon, lämmön tajusin heltyen.
Etäällä tähti kiertää, kimaltaa korkealla kuu.
Valaise lempeästi nyt maata, joulupuu!
Suo lohdutus ja lämpö valojen pienten, tuikkivain.
Kumarru, oksa nöyrä, iloa kannattain.
Vuoden viimeinen Kyläposti lähettää Aale Tynnin Joulukuusi (Torni virrassa, 1954) runon
saattelemana Piirivuoren kyläyhdistyksen terveiset ja kiitokset kuluneesta vuodesta. Sivulla 4,
NS Silmun terveiset ensi kesän meiningeistä. Tästä numerosta alkaen voit lukea Kyläpostia myös
Miinan montun kotisivuilta www.miinanmonttu.net. Aineistoa Kyläpostiin voit lähettää
uunituoreeseen osoitteeseen kylaposti@hotmail.com. Sitä odotellessa+ Hyvää joulua!
Alma Korhonen

Loppuvuoden terveiset kyläyhdistyksestä
Vetoomus Karan koulun puolesta
Kunnassa liikkuu huolestuttavia uutisia Karan
koulun muuttamisesta kaksiopettajaiseksi.
Kyläyhdistys on yhdessä Karan koulun
vanhemmat ry:n kanssa tätä muutosta vastaan
ja kyläyhdistys on tehnyt myös omalta osaltaan
vetoomuksen kunnalle kolmannen opettajan
viran siirtämättä jättämisestä. Toivottavasti
saamme pitää koulun nykyisenlaisena, jotta
opetus säilyy ennallaan. Tämä jää nähtäväksi
tällä hetkellä.
Mennyttä ja tulevaa
Syksyllä hallitus suunnitteli loppuvuoden
toimintaa ja alustavasti jo ensi vuottakin. Tätä
kirjoittaessani syyskauden menneitä
tapahtumia ovat olleet jo järjestetyt
muotimessut sekä kylien yhteinen joulujuhla.
Messutapahtuma onnistui hienosti ja
joulujuhlakin on saanut kiitosta ja hyvää
palautetta monilta. Ehkä näille seuraa
jatkoakin, kuka tietää.
Miinan markkinat
Vuoden 2009 yhdistyksemme suurimmaksi
tapahtumaksi on varmastikin muodostumassa
Turkhaudan markkinoiden uusi tuleminen –
Miinan markkinat! Keskustellessani tästä jo
kesällä NS Silmun edustajan kanssa asia
herätti kiinnostuksen myös silmulaisissa.
Tarkoitus on elvyttää vanha markkinatapahtuma Monttu Soikoon! -festivaalin kanssa
samalle viikonlopulle, heinäkuulle 24.-26.7.08.
Kyläyhdistyksen suunnittelutiimi on pitänyt jo
yhden palaverin ja kehitellyt ajatusta
eteenpäin. Yhteistyöhön pyydetään myös
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muita paikallisia yhdistyksiä, jotka kutsutaan
tammikuussa yhteispalaveriin.
Kurssitarjontaa kaikille
Heti vuodenvaihteen jälkeen voivat kaikki
naispuoliset kyläläiset osallistua itsepuolustuskurssille, jonka on ideoinut ja jonka ohjastaa
Esa Hakkarainen. (Katso Esan ilmoitus sivulta 5.)
Toivottavasti osallistujia ilmaantuu riittävästi.
Kevään mittaan luvassa on myös
kädentaitokursseja aiheena muun muassa
pääsiäinen. Alkukesästä palataan asiaan
yrttikurssin merkeissä.
Musiikki ja teatteri mukana kuvioissa
Harvinaista herkkua Turkaalla tarjoaa harpisti
Liisa Honkasen harppukonsertti, jota
kuunnellaan alkukeväästä ystävänpäivän
merkeissä sunnuntaina 15.2.2009. Muutakin
musiikkia voi olla kyläyhdistyksen järjestämänä
tulossa. Suosittuja teatterimatkoja
lähiteattereihin pyrimme myös järjestämään
entiseen malliin.
Kyläyhdistyksellä on vielä paljon muitakin
tapahtumia ”hautumassa”, mutta niistä lisää
myöhemmin. Vietetään joulu ensin!
Kiitokset
Piirivuoren kyläyhdistyksen hallituksen jäsenille
ja varajäsenille. Olette loistava ryhmä, jonka
kanssa on ilo työskennellä. Teette työtä
antaumuksella.
Hyvän joulun toivotuksin - kiittäen Kaija Husu.

Jouluriemua tuvan täydeltä
Monen vuoden tauon jälkeen nähtiin Seurojentalolla runsaasti omien
kylien väkeä vastaanottamassa joulun tuloa. Kyläyhdistyksen
järjestämään joulujuhlaan osallistui kaikkinensa yli 100 henkilöä.
Ohjelmassa pyrittiin ottamaan huomioon kaiken ikäiset. Juhla alkoi
mukavalla ja ehkä vähän erikoisellakin Teatteri Helmen
nukketeatteriesityksellä Sika säkissä. Pikkuväkeä esitys ainakin
kiinnosti. Esityksen jälkeen tuli kutsu maukkaalle joulupuurolle, joka
luumusopan kanssa toi joulun maun tullessaan.
Kun väki oli saanut vatsansa täyteen puuroa, ilmaantui paikalle
yllättäen joulupukki kesken joulukahvin pienten makeispussien
kanssa. Perheen pienimmistä osa vähän jännitti pukin tuloa ja osa
taas meni reippaasti kertomaan lahjatoiveitaan. Toivottavasti pukki sai
ne kaikki merkittyä muistiinsa. Kun pienimmät olivat saaneet omat
joulupussinsa, oli vuorossa kiitoksen aika. Pukille laulettiin yhteisesti
Joulupukki-laulu.
Kahvin jälkeen saapuivat kokeneet tiernapojat musiikkiesityksineen.
Sen jälkeen lavalle nousi vielä osa Miinan Montun esiintyjäkaartia
esittämään ”Onnellinen Sakari” -näytelmän harjoituksista tekemäänsä
hupailua.
Lämpimät kiitokset kaikille joulujuhlaan osallistuneille kyläläisille kuin
myös juhlan toteuttamiseen osallistuneille.

KUVA Alma Korhonen. ”Saammeko tulla taloon
laulamaan?”

Joulupuuro maistui.

KUVA Kaija Husu. Joulupukki toi terveiset Korvatunturilta.

KUVA Alma Korhonen. Silmulaisten Onnellinen Sakari sai naurun hersymään

juhlan päätteeksi.

KUVA Alma Korhonen.

3
Teksti Kaija Husu

Simpauttaja Miinan monttuun kesällä 2009
Syrjäisen maalaiskylän kesästä tulee entisistä poikkeava, kun sinne asettuu Simpauttaja. Kumma
mies, josta kukaan ei ota selvää. Vähän Simpauttajaakin totuttu elämänmeno järkyttää. Ne, jolle on
työtä, tekevät sitä kuin henkensä edestä ja toiset istuvat baarissa selvittämässä
elämänkysymyksiä. Nuorille on kaupunki lupaus paremmasta, vaan on sieltäkin jo tultu takaisin.
Heikki Turusen Simpauttaja on hurjan monivivahteinen ja vankan realistinen kuvaus maamme
syrjäseudun arkipäivästä. Vahva elämänmaku. (Aila Lavaste: Kesänäytelmäluettelo 1977, SHT).
Simpauttajan Miinan montuun ohjaa ensi kesänä Markku Hyvönen. Mielenkiintoisen Hyvösestä
tekee hänen kutkuttavan vaikuttava taustansa elokuvan, teatterin ja tv-töiden parissa. Tässä
muutamia tärppejä ensi kesän ohjaajastamme:
Teatterityöt: 2005 - 2000 KUT, Keski-Uudenmaan Teatteri: Elokuu (ohj. Seppo Halttunen), Tulitikkuja
lainaamassa (ohj. Milko Lehto), Onnellinen mies (ohj. Lehto), Meidän kaupunki (ohj. Lehto), Siunattu hulluus
(ohj. Lehto), Suurin on rakkaus (ohj. Halttunen) jne. 1999 -2000 Jyväskylän kaupunginteatteri.
Tv /Elokuvat: mm. Nousukausi, Kylmäverisesti sinun, Seitsemän, Pertsa ja Kilu, Kaverille ei jätetä, Tahdon
asia, Vaimonsa mies, Korpisen veljekset jne.
Muut työt: Ohjauksia mm. Kuka pelkää Virginia Woolfia, Lännen syrjällä (Järvenpään teatteri),
Vuoriston kaunotar (Vihdin teatteri), Heinähattu ja Vilttitossu ja Ruubenssin veljekset (Öljymäen kesäteatteri).
Lähde: www.miinanmonttu.net, www.helsinginfreet.net

Näyttelijän työssä Montussa jatkaa tuttu kaarti uusin maustein ja palaapa näyttämölle ehkä
muutama vanha kettukin Silmun riveistä. Teatterikesää vesikielellä odotellessa!

M.A. Numminen saapuu Turkhautaan
M.A. Numminen ja Pedro Hietanen ovat ensimmäiset Monttu Soikoon! -festivaaleille kiinnitetyt
esiintyjät. Numminen on jäljittelemätön kulttuurin monitoimimies. Hän on tunnettu erityisesti hyvin
omaperäisestä lauluäänestään sekä lastenlauluistaan. Numminen ja Hietanen saapuvatkin
Turkhautaan ennen kaikkea lapsia varten. Supersuosittu Gommi ja Pommi -duo
esiintyy Turkhaudan seuraintalolla sunnuntaina 26. heinäkuuta klo 14. Eläimellisen kaksikon
tunnetuimpiin lauluihin kuuluvat mm. Kookospähkinä ja Kamelilaulu.
Aikuisetkin pääsevät kokemaan M.A. Nummisen ja Pedro Hietasen esiintymisen lumoavaa taikaa.
He avaavat sunnuntai-illan ohjelmiston Miinan Montussa klo 16. Heitä seuraa joukko muita
suomalaisia huippuesiintyjiä, jotka julkistetaan myöhemmin. Liput tulevat myyntiin
vuodenvaihteessa.
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NS SILMU ETSII
MARKKINOINNIN
OSAAJAA
Oletko kiinnostunut tulemaan
mukaan NS Silmun toimintaan?
Etsimme markkinoinnin
ammattilaista tai markkinoinnista
kiinnostunutta henkilöä
kartoittamaan Miinan montun
myynnin ja markkinoinnin
nykytilannetta ja suunnittelemaan
Miinan montun tapahtumien
markkinointia.
Lisätietoja tehtävästä antaa
sihteeri Juhani Ahtinen
puh. 040 833 0641 (iltaisin).

VIRVEN HIERO NTAPISTE

Virve Lähdesmäki
Koulutettu klassinen hieroja
Savilämpöhoidot, sarja- ja lahjakortit.
Sarjakortilla 10 € alennus!
puh. 0400 469 396
Soita ja varaa aikasi!
Avoinna sopimuksen mukaan,
myös iltaisin ja viikonloppuisin!
Ryttyläntie 1, 12310 Ryttylä,
K-Saarisen liiketilossa

Lipen hoivakodin väki kiittää kaikkia
kyläläisiä hyvästä yhteistyöstä.
Haluamme toivottaa rauhallista Joulua
ja riemuisaa Uutta Vuotta 2009.
Terveisin: Lipen hoivakodin väki

TERVETULO A!

5

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 1/2009 ilmestyy viikolla 7. Viimeinen aineistopäivä on 30.1.2009.
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 -
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