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TOP 3 Kesäkohteet 
Metsämaalla!
1. Luontopolun laavu (Kurkisuontie 111) 
Luontopolun laavu on luonnossa liikkujan 
ykköskohde. Siellä voi levähtää ja nauttia 
eväitä, vaikka makkaraa paistaen, keskellä 
luonnonrauhaa.
2. Metsämaan DiscGolfPark (Metsä-
maantie 622)
Monipuolinen Fresbeegolfrata on aktiivi-
sen lomailijan valinta. Haasta kaverisikin 
mukaan vauhdikkaaseen peliin!
3. Vekarakallion leikkipuisto (Metsä-
maantie 614)
Lapsiperheiden kannattaa ehdottomasti 
suunnata Vekarakalliolle. Siellä riittää tou-
hua ja tekemistä perheen pienimmillekin.

Metsämaa kyläyhdistys järjestää kesäkuvakilpailun ajalla 1.6. – 31.8. 
2021. Ikuista mieleenpainuva kesähetki, muisto tai maisema valoku-
vaksi. Nimeä valokuvasi ja lähetä se yhteystietoineen kyläyhdistyk-

sen sähköpostiin 
kylauutisetmet-
samaa@gmail.
com. Kyläyhdis-
tyksen valitsema 
raati palkitsee 
kolme parasta 
kuvaa!
Kilpailun järjes-
täjällä on oikeus 
käyttää valo-
kuvia omissa 
julkaisuissaan 
myöhemmin.Kohtaamisia takapihallaKohtaamisia takapihalla

Metsämaan kyläyhdistys järjestää kirppistapahtuman 
markkinoimalla pihakirppiksiä Facebookissa. 
Kirppiksellä voit myydä omassa pihapiirissä 
kirppistavaraa laidasta laitaan, vaatteista polkupyöriin 
tai vaikka tuoreita leivonnaisia kera kahvin.
Ilmoittaudu siis mukaan 18.7.2021 mennessä 
viestillä tai whatsappilla numeroon 050 5360199/
Eveliina Jokinen. Kirjoita viestiin nimesi ja osoitteesi.

HUOM! Mukana olevat pihat voivat laittaa 
omaan tienpäähänsä esim. värikkään 
ilmapallon tai nuolen merkiksi!

Ajopäivät Metsämaalla la 29.5, su 20.6, la 24.7  
ja la 21.8  Lisätietoja: www.jatskiauto.com
AIKATAULU:
15:05  Metsämaantie/Leppäjoenkuja
15:15  Metsämaantie/Kuljuntie
15:20  Metsämaantie/Kaukajoenkulmantie
15:30  Metsämaantie 623 (OP)
15:40  Paikkasuontie 6/1-7 (p.p.)
15:45  Kollasentie/Metsätie
16:05  Saharannantie 397 (5min.pys.)

Varma kesän merkki 

–  JÄTSKIAUTO TULEE, JEE!

KESÄHETKI METSÄMAALLA - 
Valokuvauskilpailu

Venlan runo
On jälleen aika Suvivirren soida,
ja lomalaisten ilakoida.
Koska on loma taas alkamassa,
ei mahdu päähän senttimetrit tai 
massa.
Aiomme siis vain ottaa rennosti,
välillä kukkia poimia hennosti.
Syksyllä jälleen tavataan,
ja jos laki sallii niin halataan.

    Venla Silokangas

Pihakirppiksiä Pihakirppiksiä 
MetsämaallaMetsämaalla
SUNNUNTAINA 8.8.2021,  KLO 10-15SUNNUNTAINA 8.8.2021,  KLO 10-15
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KYLÄYHDISTYKSEN
KUULUMISIA

Kylätoimikuntaan  
tarvitaan uusia jäseniä!
Korona-ajan hellittäessä on taas aika suunnata turuille ja toreille sekä 
yhteisöllisen yhdistystoiminnan pariin. Mikäli sinulle on herännyt ajatus, 
että sinulla olisi aikaa, energiaa ja halua toimia ja kehittää omaa kotikylääsi 
Metsämaata, niin olet enemmän kuin tervetullut mukaan kylätoimikun-
taan, joka toimii Metsämaan kyläyhdistyksen hallituksena. 
 Metsämaan kyläyhdistyksen tarkoituksena on oman toiminta-alueensa 
monipuolinen kehittäminen. Yhdistyksen pyrkimyksenä on lisätä alueen 
asukkaiden harrastus- ja kulttuuritoimintaa, yhteistyötä ja omatoimisuutta. 
Kyläyhdistyksellä on myös mahdollisuus pyrkiä vaikuttamaan ja osallis-
tumaan aluetta koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon tekemällä 
aloitteita ja esityksiä, sekä pitämällä yhteyttä Loimaan kaupunkiin ja mui-
hin sidosryhmiin. Yhdistyksen toimintaan kuuluvat talkoot, retket, juhlat 
ja tiedotus- ja koulutustilaisuudet. 
 Kylä tarvitsee aktiivisia tekijöitä, toimijoita sekä puolensa pitäjiä. Tule 
mukaan, koska yhdessä olemme enemmän!
 Kylätoimikunta 2021: Kalle Heikkilä (pj.), Tiina Nikander (siht.), Iiris 
Ojala (rh.), Eveliina Jokinen, Taina Mäkinen ja Pekka Rinne.

Metsämaan kyläyhdistys on hakenut ”Uu-
sia virkistysmahdollisuuksia kylille” -ra-
hoitusta toteuttaakseen virkistyskohteen 
kaikkien kyläläisten käyttöön. Virkistys-
kohde on tarkoitus rakentaa Koijoen ran-
taan Kalliohovin ja Metsämaan koulun 
välittömään läheisyyteen. Virkistyskohde 
sisältää laavun ja nuotiopaikan retkeilypai-
kaksi istuskelua, eväiden syöntiä, pelailua 
ym. toimintaa varten. Virkistysalueen on 
tarkoitus palvella kaikkia alueella asuvia 
ihmisiä ja siitä syystä sen sijoituspaikaksi 
on valittu sellainen alue, johon on esteetön 
kulku myös liikuntarajoitteisille henkilöil-
le. Paikan valintaan vaikutti myös se, että 
se sijaitsee lähellä kylän muita ulkoilu- ja 
liikunta-aktiviteetteja kuten pururataa, 
Kalliohovia ja uutta jääkiekkokaukaloa. 
Autojen pysäköinnille on myös riittävästi 
tilaa. Retkeilypaikkaa voidaan hyödyntää 
pienimuotoisten tapahtumien toteutta-

Metsämaan laavuranta Metsämaan laavuranta 
– Tervetuloa talkoisiin!– Tervetuloa talkoisiin!

misympäristönä ympäri vuoden. Lisäksi 
virkistysalue palvelee myös Metsämaan 
koulua ja päiväkotia. 
 Laavuhankkeen ”isänä” voidaan pitää 
jo pitkään kyläyhdistyksessä aktiivisesti 
toiminutta Pekka Rinnettä, joka sai idean 
rahoituksen hakemisesta. Kylätoimikun-
nassa idea otettiin innokkaasti vastaan ja 
ennen pitkää hakemuskin saatiin toteutettua. 
Myönteisen päätöksen saavuttua ja rahoi-
tuksen varmistuttua hanke on toteuttamista 
vaille valmis. Laavu on tarkoitus rakentaa 
kesän 2021aikana. Valmistelevaa työtä 
olemme tehneet jo aiemmin. Muutamia 
innokkaita talkoolaisia on jo ilmoittautunut 
mukaan, mutta Metsämaan kyläyhdistys 
toivottaa kaikki ahkerat kyläläiset tervetul-
leiksi mukaan laavunpystytystalkoisiin! Yh-
teistyössä on voimaa! Lisätietoja talkoista 
voit kysyä Kalle Heikkilältä (044-3082780) 
ja Pekka Rinteeltä (0400-913400).

KEKSI NIMI KYLÄN UUDELLE LAAVULLE
Jätä ehdotuksesi 31.8.2021 mennessä Kyläyhdistyksen uuteen postilaatikkoon, jonka 

löydät luistelukopin seinästä. Liitä ehdotukseen myös yhteystietosi.

Ideoita, ehdotuksia, 
terveisiä kylätoimikunnalle
Näitä voit nyt jättää Kyläyhdistyksen uu-
teen postilaatikkoon, joka löytyy luiste-
lukopin seinästä. Kylätoimikunnan väki 
odottaa jo innoissaan postia! 
 Voit olla yhteydessä kylätoimikuntaan 
myös sähköpostilla kylauutisetmetsamaa@
gmail.com

Soppatykki lahjoitettiin 
Loimaan Savisille
Metsämaan kyläyhdistykselle tarpeetto-
maksi käynyt ja jo hieman kunnostustakin 
vaatinut soppatykki lahjoitettiin partio-
lippukunta Loimaan Savisille. Partiotoi-
minnan aktiivi metsämaalainen Miikka 
Ristimäki kertoi lahjoituksen sopivan par-
tiolaisille ”enemmän kuin hyvin”. Kyläyh-
distys on ilahtunut, että käytöstä poistetulle 
aparaatille löytyi vielä käyttöä.

Narsisseja Kollasentien liikenteenjakajassa pääsiäisenä 2021
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Hip hurraa! Hip hurraa! 
Vekarakalliolla on  Vekarakalliolla on  
nyt uusi leikkimökkinyt uusi leikkimökki

MLL Metsämaan yhdistys ja Metsämaan 
päiväkoti päättivät yhteistyössä hankkia 
Vekarakallion leikkipuistoon uuden leik-
kimökin. Sopiva leikkimökki löytyikin 
läheltä Loimaalta Duuniparkista. Leik-
kimökki on väriltään punainen, joten se 
sopii hienosti leikkipuiston ympäristöön. 
Päiväkodin väki on vastannut leikkimö-
kin sisustuksesta ja avajaisia on jo vietetty 
päiväkodin lasten kesken. Tervetuloa tu-
tustumaan leikkimökkiin!
 Kiitos yhteistyöstä Metsämaan Met-
sästysseura, OP Humppila-Metsämaa, 
Loimaan kaupunki ja Duuniparkki.

1. Keitä ovat Metsämaan Kanttorilan uudet 
omistajat?
Uudet omistajat ovat Sari ja Matti 
Schwartz. Matti on syntyjään Metsämaalta. 
Yhteistä asumishistoriaakin Metsämaalla 
löytyy; vv1996-2013 asuimme Majanojalla
2. Millaiset kytkökset uusilla omistajilla on 
Metsämaalle?
Matin vanhemmat asuvat edelleen Metsä-
maalla ja kotipaikka on Majanojalla ole-
massa edelleen. Pellot on vuokrattu.
3. Miksi kiinnostuitte myytävänä olevasta 
Metsämaan Kanttorilasta?
Kanttorilan miljöö on helmi valtakunnal-
lisestikin. Vuonna 1917 rakennetun talon 
vieressä ovat kirkko hautausmaineen. Lä-
hellä ovat vanha koulu, tuulimylly, liikun-
tahalli yms. Talo on rakennettu korkean 
kallion päälle n. 2 metrin luonnonkivija-
lalle, täyshirsitalo. Rakennuksessa ei ole la-
hovikoja eikä kosteusongelmaa. Jos näillä 
parametreilla ei joku kiinnostu rakennuk-
sesta niin millä sitten? 
4. Millaisia suunnitelmia teillä on Kantto-
rilan suhteen? Oletteko kenties itse muut-
tamassa siihen tms.?
Tämäkin talo on rakennettu asumista var-
ten. Tavoite on saattaa asuinrakennus ja 
pihapiiri nopealla aikataululla päivitettyyn 
kuntoon ja vuokrata kiinteistö asumiskäyt-
töön. Tällä hetkellä ei ole suunnitelmissa 
itse muuttaa siihen
5. Kanttorilan myynti suoritettiin nettihuu-
tokaupassa, oliko paljon muita Kanttori-
lasta kiinnostuneita ostajia?
Pystyn vastaamaan vain Kiertonetin app-
likaation tietoja lainaamalla; Kiinnostus-
ta tuntui olevan. Huutokauppasivuilla oli 
käyty yli 28 000 kertaa, huutajia oli 12 ja 
huutoja 42 kpl.
6. Mitä Kanttorilassa on ostamisen jälkeen 

tapahtunut, onko siellä tehty remonttia 
tms.?
Kanttorilan asuinrakennus on rakennet-
tu yli 100 vuotta sitten ja kunnoltaan se 
on lähes virheetön. Massiivinen remontti 
luultavasti pilaisi koko rakennuksen. Siitä 
ei siis ole tarkoitus tehdä nykyaikaista pa-
kettitaloa, vaan talo saa jatkaa olemistaan 
nykyisellä ruodolla. Pihapuita on kaadettu, 
risukkoa raivattu. Vanha saunarakennus on 
saanut uuden katon ja se palvelee jatkossa 
varastona. Sisään tehdään suihkumahdolli-
suus, keittiö päivitetään ja lämmitysjärjes-
telmää on tarkoitus vahvistaa ilmalämpö-
pumpuin sekä läpivirtaussähköpaneelein. 
Pinnat päivitetään ja rakennus maalataan 
päältä. Tuleva ulkoväri myötäilee entisen 
pankkirakennuksen, koulun ja Halmeen 
talon värisävyjä.
 Pienelle pihasaunalle on vireillä raken-
nuslupahakemus ja asuinrakennus liitetään 
valokuituverkkoon

Kanttorilan uudet omistajatKanttorilan uudet omistajat

Pidetään Metsämaa 
asuttuna
Loimaan kaupungilla on myynnissä usei-
ta tontteja Metsämaalla. Tontit sijaitsevat 
Hallin ylätiellä, Nahuntiellä ja Metsätiellä. 
Yhden tonteista kaupunki on esiluvittanut 
siten, että varsinaisen rakennusluvan saa-
minen siihen käy nopeammin. Tontin pin-
ta-ala on n. 3300 m²ja se sijaitsee Hallin 
ylätiellä. Kysy lisää Loimaan kaupungin 
kaavoittajalta Arttu Saloselta, p. 02 761 
4243. Tontteja voi kysyä myös yksityisiltä 
maanomistajilta.
 Koulun säilymiseksi Metsämaalle tar-
vitaan nuoria perheitä. Parasta olisi, ettei 
vanhoja taloja jätettäisi tyhjilleen tai kesä-
mökeiksi, vaan ne myytäisiin vakituisiksi 
asunnoiksi. Tulijoitakin tiedetään olevan, 
kunhan sopivia kohteita olisi tarjolla.

7.Tiedättekö jotakin kiinnostavaa tai mai-
nitsemisen arvoista Kanttorilan historias-
ta?
Alkuperäinen rakentaja ja omistaja oli po-
liisi Frans Heinonen, joka ei ehtinyt asua 
pitkään talossaan, vaan vuoden 1918 sisäl-
lissodan melskeissä punakaartilaiset sur-
masivat hänet. Seurakunnan omistuksessa 
talo on ollut noilta ajoilta tähän päivään 
asti.
 Jos/kun ihmisillä on kirjoitettua tai muis-
titietoa Kanttorilan vaiheista; otamme mie-
lellämme sitä vastaan.
8. Mitä muuta mainitsemisen arvoista?
Muutaman vuoden muualla asuneena ja ta-
vallaan ”ulkopuolisena” Kanttorilan mäen 
ympäristö näkyi eri silmin. Ympäristössä 
lyövät kättä kauniilla tavalla sekä nykyaika 
että historia. Se näkymä on ehdottomasti 
säilyttämisen arvoinen.

Matti Schwartz



4 MetsäMaan Kyläuutiset

Metsämaan VPK on toukokuun alussa 
saanut käyttöönsä uuden säiliöauton. Au-
to on vuosimallia 2001 ja se on palvellut 
aikaisemmin Mynämäellä ja Uudessakau-
pungissa. Autossa on kymmenen kuutio-
metrin vesisäiliö ja yhden kuutiometrin 
vaahtonestesäiliö sekä runsaasti kalustoa. 
Samalla aikaisempi, vm. 1991 omaval-
misteinen säiliöauto ”Arvo” siirtyi histo-
riaan. Auton oli muuttanut maitoautosta 
palokunnan omaksi säiliöautoksi edes-
mennyt päällikkö Arvo Heikkilä. Auto 
oli sittemmin siirretty pelastuslaitoksen 
omistukseen ja se oli siten mukana pelas-
tuslaitoksen ajoneuvokierrossa. 
 Varsinais-Suomen pelastuslaitokses-
sa on kuluneen kevään aikana siirrytty 
uusiin yksikkötunnuksiin. Metsämaan 
VPK:n osalta tämä tarkoittaa, että sam-
mutusauton tunnus vaihtui Lo21:stä 
RVS821:en, säiliöauton tunnus Lo23:sta 
RVS823:en ja miehistöauton tunnus 
Lo27:stä RVS827:än.
 Metsämaan VPK:lla oli v. 2020 yhteen-
sä 64 tehtävää. Niin hälytysosaston kuin 
nuoriso-osastonkin harjoitukset ovat olleet 
katkolla koronan vuoksi. Nuoria ei ole 
kuitenkaan unohdettu, ja toiminta jatkuu 
heti, kun se on jälleen mahdollista.
 Palokunta on viime aikoina saanut uusia 
jäseniä mutta rekrytointi jatkuu edelleen. 
Kaikkien kynnelle kykenevien toivotaan 
kantavan kortensa kekoon paloaseman ja 
pelastustoiminnan säilyttämiseksi omalla 
kylällä. Pelastumisessa voi olla kysymys 
minuuteista, joten on tärkeää, että apu on 
lähellä. Tervetuloa tutustumaan toimin-
taan! Ota rohkeasti yhteyttä palokunnan 
päällikköön Jussi Tuomiseen, p. 040 742 
9855.

Ajankohtaista palokunnasta

Kylän 
kierrätyspiste 
siirtyi 
Kalliohoville
Metsämaan vanhalla kaupalla ai-
emmin sijainneet Rinki-ekopis-
teen kierrätysastiat kartongille, 
lasille, metallille, jätepaperille 
sekä vaatteille on siirretty Kal-
liohovin pihalle (Metsämaantie 
622). Muistakaa kierrättää ahke-
rasti, ympäristö kiittää!

Maanantaipyöräilyt 
jatkuvat taas
Joukko reippaita Maaseutunaisia pyöräilee 
jälleen Metsämaalla ja sen lähiympäristön 
kauniissa maisemissa. Pyörän selkään hy-
pätään maanantaisin Kalliohovilta klo 18. 
Reittien pituudet vaihtelevat ja välillä py-
sähdytään huilaamaan lähiseudun kohtei-
siin, pihoille tai puutarhoihin. Kaikki ovat 
tervetulleita mukaan iloiseen porukkaan!
Tarkemmat tiedot Tuula Mikkolalta 050-
573 5527

Metsämaan 
maaseutunaisten 
tulevaa toimintaa
 Maanantaipyöräilyt starttaavat Kallio-
hovilta klo 18, tarkemmat tiedot Tuula 
Mikkola 0505735527
 Retki Pölkinvuoren metsäpuutarhaan 
toukokuussa omilla autoilla. Pölkinvuoren 
Kasvimaailma sovitusti.
 Vierailu Arja Pöystin puutarhalle ma 
31.5.2021
 Ulkoilua Metsämaan luontopolulla Im-
pin päivänä pe 11.6.2021, lähtö klo 17.00 
metsästysmajalta
 Retki Mälläisten kotileipomoon kesä-
kuun lopulla

METSÄMAAN
MAASEUTUNAISET

Oikealla uusi säiliöauto ja vasemmalla vanha ”Arvo”.

 Kehruupäivä la 3.7.2021, tiedustelut 
Hilkka Kraama 0445323674
 Saunomista Mellilänjärvellä elokuussa
 Ruskaretki Marttilaan syyskuussa
 Retki Kädentaitomessuille Tampereelle 
12-14.11.2021 (varauksella)
 Kädentaito ”Lanit” Novidassa Turun-
tiellä marraskuussa, ohjattua käsityönte-
kemistä (varauksella)
 Ilmaista vanhusten seuratoimintaa, yh-
teydenotto Hilkka Kraama 0445323674 
ja lastenhoitoapua, yhteydenotto Minna 
Kantola 0503255271
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Seuraavassa Metsämaan koulun 1.- 
6.luokkien oppilaiden kokemuksia siitä, 
miten korona-aika on vaikuttanut koulun-
käyntiin. 
 Tänä lukuvuonna Metsämaan koulussa 
on käyty koulua poikkeusoloissa. Koulus-
sa asiat ovat olleet monilta osin eri tavalla 
kuin ennen. Aluksi koronarajoitukset ovat 
tuntuneet oppilaista jännittävältä, mutta 
vähitellen niihin on alettu tottua. 
 Metsämaan koulun oppilaat ovat löytä-
neet korona-ajan koulunkäynnistä paljon 
hyviä asioita. Koulunkäynti lähiopetuk-
sessa on koettu hyvänä ja oppilaat ovat 
olleet tyytyväisiä siihen, ettei etäopetuk-
seen ole jouduttu. Koulussa on viihdytty 
hyvin ja joidenkin oppilaiden mielestä 
kaikki koulussa on ollut kivaa. Ihan ta-
vallisten kouluaineiden opiskelu on koettu 
hyvänä asiana. Viimekeväisen etäopetus-
ajan hyvistä puolista nousi kuitenkin esil-
le se, että oma lemmikkikin sai osallistua 
oppitunnille. Koulussa oppilaista on huo-
lehdittu paremmin ja turvavälit on pidetty 
kunnossa. Korona-aika on myös opettanut 
oppilaita pesemään kätensä ja välillä se 
on koettu jopa ärsyttäväksi ja liialliseksi. 
Myös käsidesiä on kulunut paljon. Koska 
retkiä ei ole voitu tehdä, on retkirahoilla 
ostettu koulun pihalle uusi hämähäkkikei-
nu. Koulun käyttöön on saatu myös uusia 
tietoteknisiä laitteita, tabletteja ja niitä on 
käytetty mm. matematiikan opiskeluun. 
Päiväkodin piha-alueen käyttö välitunti-
alueena on nähty myös kivana asiana.
Ikävinä asioina mainittiin turvavälien 
pitäminen toisiin oppilaisiin. Esimerkik-
si synttärisankareita ei ole päässyt ha-
laamaan lainkaan. Opettajilla ja koulun 
muulla henkilökunnalla on ollut käytös-
sään maskit. Myös oppilailla on ollut käy-

Koronaa ja koulua
tössä maskeja taksikyydin aikana ja se on 
ollut ikävää, koska maskin läpi hengittä-
essä ei saa niin paljon raitista ilmaa. Op-
pilaat ovat kaivanneet myös luokkaretkiä 
sekä muita opintoretkiä. Onneksi koulusta 
on kuitenkin päästy uimaan Vesihoviin. 
Juhlat, diskot ja myös kummitunnit ovat 
jääneet pitämättä. Myös leirikoulu jää tältä 
keväältä väliin. 
 Korona-arki on tuonut muutoksia mo-
niin koulussa vakiintuneisiin arkipäivän 
käytänteisiin luokkien pulpettijärjestelystä 
lähtien. Pari- ja ryhmäpulpetit ovat pois-
tuneet ja ruokailussa vain kolme oppilas-
ta istuu samassa pöydässä ruokailemassa. 
Luokkien omien välituntialueitten takia 
kaikkien kanssa ei ole päässyt leikkimään. 
Tämä on koettu erityisen ikävänä asiana. 
Porrastetut ruokailut, sisäänpääsyt, jonot-
taminen ja välineiden jatkuva puhdistami-
nen ovat olleet oppilaiden mielestä ikäviä 
asioita. Tavaroita ei ole myöskään saanut 
lainata toisille.
 Kaikesta huolimatta oppilaat osaavat 
olla kiitollisia menneistä ja suuntaavat 

toiveikkaasti kohti tulevaa: 
 ”Kaikki jaksaa opiskella hyvin. Kyllä 
tämä tästä vielä paranee.”
 ”Kohta alkaa kesäloma ja ala-aste on 
minun kohdalla lopussa. Metsämaan kou-
lusta minulla on vain hyviä muistoja.” 
 Oppilaiden vastauksista 

kokosi Iiris Ojala

Lukuvuoden aikana olemme saaneet kou-
lullemme lahjoituksena mm. soittimia, 
liikuntavälineitä ja oppimispelejä. Met-
sämaan koulun väki lähettää lämpimät 
kiitokset kaikille lahjoittajille, niin yksi-
tyisille henkilöille, kuin myös Metsämaan 
Metsästysseura ry:lle ja OP Humppila-
Metsämaalle!

Majanojan eläintarha
Pekka Takkinen on eläinaiheisilla julkai-
suillaan Facebookin Loimaan Puskaradi-
ossa tuonut positiivisesti esille Metsämaa-
ta. Pekka on alun perin kotoisin Pudas-
järveltä. Työuransa hän teki valtamerillä 
kemikaali- ja raakaöljytankkereissa yli-
konemestarina. Majanojalle hän muutti v. 
2002. Ensimmäiset alpakat tontille tulivat 
v. 2012 ja samoihin aikoihin Pekka aloitti 
lintutarhojen rakentamisen. Tällä hetkel-
lä pihapiirissä asustaa yhdeksän alpakkaa 
ja neljä laamaa, kulta-, hopea- ja platina-
fasaaneja, riikinkukkoja sekä muutama 
kana ja kukko. Unohtaa ei sovi myös-
kään uskollista kaveria, Amerikan Duff 
-koiraa. Tarha on Pekalle elämäntapa ja 
harrastus. Toukokuun puolivälistä alka-
en pienet ryhmät ovat jälleen tervetulleita 
käymään. Sovi aika ennakkoon esimer-
kiksi Facebookin messengerin kautta.

HämähäkkikeinuHämähäkkikeinu

Metsämaan Metsämaan 
koulu kiittää!koulu kiittää!

Paulus Rantanen eskaripuuhissaPaulus Rantanen eskaripuuhissa
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VELJEKSET WALLIN
Kanteenmaantien 595, 31900 Punkalaidun

0400-787575
Kiviainesmyynti, maansiirto, seulonta

e-mail posti@veljeksetwallin.fi
www.veljeksetwallin.fi

SINI-PELLAVA OY
Kylmäpuristettua rypsi- ja pellavaöljyä ja pellavarouhetta 
ruoanlaittoon ja leivontaan. Pellava-musti eläinten hyvin-

vointiin. Pellavaöljy ja vernissa maalin perusaine
Ristimäenkulmantie 365, 32270 Metsämaa

puh 050-3471746
www.sini-pellava.fi
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Kotileivonnaisia, ruokaa sekä lahja-  
ja käyttötavaroita jo vuodesta 1981.
Ristimäenkulmantie 2,  
32280 Metsäkorpi, p. 0505179110,

Pahkapirtti

www.pahkapirtti.fi • Facebook: Kahvila pahkapirttiwww.pahkapirtti.fi • Facebook: Kahvila pahkapirtti

Aleksis Kiven katu 11, 
32200 Loimaa
044-5025300 CITYM

ARKE
TILLA

!

HUNAJAYHTYMÄ OY
Kojonperäntie 13, 32250 KOJONKULMA 
www.hunaja.fi • www.mieleinen.fi
Myymälä avoinna klo 8.00 – 16.00

Ota Metsämaan Kyläyhdistys ry 
seurantaan Facebookissa
Kyläuutisten sähköposti:  

kylauutisetmetsamaa@gmail.com

Toimitus: Eveliina Jokinen,  
Tiina Nikander ja Iiris Ojala
Taitto: Etusivupaja 
Paino: Hunajayhtymä Oy

Reilut puolitoista vuotta sitten, elokuun 
lopulla vuonna 2019, kokoonnuimme 
Metsämaan Kalliohoviin lähes kahdensa-
dan hengen voimin juhlistamaan perinne-
piirissä kootun Meidän Metsämaa -kirjan 
ilmestymistä. Silloin ei meistä kukaan 
voinut aavistaakaan, että ihan pian olisi 
käsillä aika, jolloin perinnepiiri, sen pa-
remmin kuin mikään muukaan useampia 
ihmisiä yhteen kokoava tilaisuus, ei olisi 
enää mahdollinen. Jos meille olisi kerrot-
tu, että tulee pienen pieni virus, joka se-
koittaa ihan koko maailman, emme olisi 
uskoneet. Näin kuitenkin on käynyt ja kai-
paamiimme perinnepiirin kokoontumisiin 
olemme päässeet viimeksi viime vuoden 
alussa. Tarkoitus kuitenkin on, että kun-
han kokoontumisrajoitukset hellittävät, 
jatkamme tapaamisia vanhan tavan mu-
kaan Nahuntuvalla.
 Kun Meidän Metsämaa -kirja tuli val-
miiksi, todettiin kolmannellekin Metsä-
maa-kirjalle olevan tilausta. Mielissä on 
aiheita, joista vielä olisi hyvä kirjoittaa, 
ennen kuin unohtuvat. Tulevia perinnepii-
rin kokoontumisia ajatellen kannattaa siis 
edelleen kirjata ylös ideoita sekä tutkail-
la vanhoja valokuvia. Vanhat kuvat ovat 
kiinnostavia, kunhan tiedetään, keitä ku-
vissa on, miltä ajalta ja mistä tilanteista ne 
ovat.
 Paljon kiitosta ja erittäin hyvät arvoste-
lut arvovaltaisilta tahoilta saaneen Meidän 
Metsämaa -kirjan ensimmäinen painos, 
700 kappaletta, myytiin nopeasti loppuun. 
Toista painosta on nyt saatavissa neljästä 
myyntipaikasta: Metsämaalla Osuuspan-
kin konttorista ja Kahvila Pahkapirtistä 
sekä Loimaalla Metsämaan entisen kaup-
piaan Jaakko Ahokkaan Jaskan Puodista 
ja Maatalousmuseo Sarasta.

 Jos omasta hyllystä kirja jo löytyy, 
kannattaa kirja pitää mielessä laadukasta 
lahjaa tai tuliaista miettiessä. Kirjan 430 
sivulla heräävät eloon kaikkien neljän 
metsämaalaiskylän ihmiset ja heidän läm-
minhenkiset tarinansa vuosikymmenten 
ajalta. Yli 350 valokuvaa tukevat upeasti 
kerrontaa. Kirjasta arvostelun kirjoittanut 
arvostettu kriitikko Lassi Saressalo kertoo 
lukeneensa satoja kotiseututeoksia, mutta 
ei vielä koskaan ole saanut silmiinsä kir-
jassa julkaistun murresanaston kaltaista 
sanastoaarretta. 1700 sanan mettämmaa-
lais-suamalaisesta sanastosta löytyvät 
sanat selityksineen aamukarmanteesta 
öykkäriin. Ja kirjaan kootuista vanhoista 

paikallisista sanonnoista löytyy monen-
laisia elämän totuuksia, kuten ”Hellitä, 
sano kerjäläispoika, ko emäntä jottain 
antaisaans kysy, ett kullais sanotaan”.
Toivottavasti syyskaudella saamme taas 
kokoontua perinnepiiriin, tavata vanhat 
tutut ja tutustua uusiinkin kävijöihin. Pii-
ri on kaikille avoin lämminhenkinen pa-
rituntinen, jossa kielenkannat hellittävät 
viimeistään kahvinkeittäjien maistuvia 
kupposia nauttiessa!
 Loimaan Lehden Seuratoiminta-palstaa 
seuraamalla saa tiedon seuraavasta ko-
koontumisesta.
 Metsämaan perinnepiirin  

kirjatoimikunta

Metsämaan perinnepiirin kuulumisia

Kaikille kolmelle myynti-
pöydälle oli pitkä jono ja 

kirjalaatikot tyhjenivät vauh-
dilla juhlavieraiden tehdessä 

ostoksia. Kuvassa kirjoja 
myymässä vas. Aira Lankinen, 

Liisa Kylä-Markula ja Helena 
Kokkonen.  Kuva: Raija Tuominen.

Meidän Metsämaa -kirjan julkistamistilaisuudessa Kalliohovissa elokuun lopulla vuonna 2019 
täysi salillinen juhlaväkeä hiljentyi kuuntelemaan, kun Metsämaan koulun oppilaat esiintyivät 
opettaja Kati Korkeaojan säestyksellä.  Kuva: Raija Tuominen.
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Leppäkuljunkatu 3, 32200 Loimaa
Toimiala: Autojen ruosteenestot ja maalaukset,

vakuutusyhtiöiden hyväksymä vahinkotarkastus
www.pesupetteri.fi

Kaikki LVI-alan palvelut. Asennus, huolto, tarvikemyynti
Taskuntie 16, 32260 Kojonkulma, p. 0400-262370

juha@lvi-koivusaari.fi

T:MI RAKENNUSSANEERAUS
MARKKU REUNANEN

Kirkkosaarentie 68, 32270 Metsämaa
puh. 0500 – 528414

Toimiala: Kalusteasennukset, pesuhuoneremontit,
ym sisäsaneeraukset

Putkitehtaantie 233,  
32270 Metsämaa
puh. 010 219 1540,  
fax. 010 219 1549
Toimiala: Sähkösinkitys
www.lsputki.fiwww.lsputki.fi

Logo_Mini_LSP.pdf   1   25.3.2019   11.13.07

Kisakuja 1, 31640 Humppila.
Metsämaantie 624, 32270 Metsämaa
puh. 0100 0500
www.op.fi • humppilan-metsamaan@op.fi
Toimiala: Pankkipalvelut

OP Humppila-Metsämaa

040 - 721 5126
www.loimaankromaus.fi

LOIMAAN TAKSIPALVELU
Jyrki Ala-Nissilä hoitaa kaikki taksikuljetukset ammattitaidolla.  

Koulukuljetukset, invakuljetukset kutsutaksi-palvelu ja  
asiointiliikenne. Eri kokoisia autoja 16 hengen autoon asti.

p. 0400-222131 
www.loimaantaksipalvelu.fi/taksipalvelu

koteihin, yrityksiin, 
maatiloille,  

teollisuuteen.
Turkka Leminen  

040 091 9560 
www.terrasoltrading.org

TUOTA SÄHKÖSI OMISTA PANEELEISTA ITSE!

KYSY TARJOUS!

SORAKULJETUKSET

A. Majanen
050 - 307 6587

T:MI HARRI VÄLIMÄKI  
REMONTTIPALVELUT

Metsämaantie 653, 32270 Metsämaa
puh. 040 – 7618615

Toimiala: Sisäremontit, lattiahionnat

Kysy lisää palveluista ja hinnoista:
Puh. 040  7153160, Anna Hägg  
Saharannantie, Metsämaa

Luotettavasti ja ammattitaidolla: • Koti-ja toimiti-
lasiivoukset, ikkunoiden pesu • henkilökohtaista 
avustamista, kauppa-ja asiointiapua •omais- 
hoitajan lyhytaikaikaista sijaistamista  
• Pihatyöt, lemmikkipalvelu

www.kotipalveluannamaria.fi • info@kotipalveluannamaria.fi

Voimakatu 1
32200 Loimaa
puh. 0400-482796  
Jari Koivusaari
LVI-työt, lämpöpumput
ja kylpyhuoneremontit
jari.koivusaari@lvi-optimus.fi

Karitsanlihaa, taljoja sekä 
muita lammastuotteita 
suoraan tuottajalta.
Ristimäenkulmantie 402, 
32270 Metsämaa
0407277803 Elli,  
0504349554 Kaarlo
kaarlo@silokangas.fi

• Huoneistoremontit • Uudisrakentaminen
• Kattoremontit • Kylpyhuoneremontit
P. 0400 741 433

RAKENNUS   A. SYRJÄLÄ OY

rakennussyrjala@gmail.com

040 845 6695, Lehmisuontie 55,
32270 Metsämaa|arja.pysti@gmail.com

Tmi Arja Pöysti

MAUSTE- JA ROHDOSKASVIT, VIHANNESTEN TAIMET, 
SYÖTÄVÄT KUKAT, PERENNAT, KUIVATTU VEHNÄNORAS

www.arjapoysti.fi  | facebook: Tmi Arja Pöysti 


