
KOIJÄRVEN ALUEEN KYLIEN
TIEDOTE nro 2/201 3 (1 6.3.201 3)

MLL:N TAPAHTUMAT

Perinteinen MLL:n muotinäytös su 7.4. klo 1 4.00
Koijärvi-talol la. Liput 5€ MLL jäsen, 7 € ei jäsen, sisäl-
tää kahvin ja leivonnaisen. Ostathan lippusi ennak-
koon, myynti Pieti län kaupalta tai Annilta
(040 7476602, anni.korvenoja@fimnet.fi). Tervetuloa!

MLL Koijärven kevätkokous ma 25.3. klo 1 8.30
Kojolassa. Käsitel lään sääntöjen määräämät asiat se-
kä yhden hall ituksen jäsenen ero ja mahdoll isen uu-
den jäsenen valinta ti lal le. Tervetuloa!

PÄÄSIÄISMYYJÄISET
Palmusunnuntaina 24.3 klo 1 4.00 järjestetään
pääsiäisaiheinen huutokauppa Koijärvitalol la.
Ti laisuudessa kahvitarjoi lu.

Järj. Kojon nuorisoseura ry

HUOMIO, HUOMIO!

Koijärven alueen kylien yhteinen ja ikioma
KYLÄHULLU-LEHTI i lmestyy jäl leen ensi kesänä!

Kylähul lu-lehti i lmestyy lauantaina 1 .6. ja si ihen
kaikki muutokset ja l isäykset pyydetään 7.4. men-
nessä kakry@koijarvenalueenkylat.fi tai 040 1 92
4770/Anne, toimituspääll l ikkö.

Painatuskulujen kattamiseksi lehteen myydään
mainosti laa. Tiedustele edul l isia hintoja.
Yrityspörssi maksaa 1 0e / i lmoitus. Toimitusti imi on
yrittäj i in yhteydessä asian ti imoilta. Uusi yrittäjä,
ota yhteys, ni in laitetaan yrityksesi tietoja Yritys-
pörssiin.

I lmaisel le kyläpalstal le toivotaan vauvailmoituksia
kuvineen ja pikkuilmoituksia (esim. myydään, oste-
taan, vuokrataan, kesätyötä etsitään, tarjotaan).

KEVÄTKOKOUS MATKUSSA
Su 21 .4. klo 1 5.00 Matkun kylätalossa Matkun ky-
läyhdistyksen kevätkokous.
Til intarkastuksen ja toimintakertomuksen hyväksy-
minen. Kahvitarjoi lu. Tervetuloa!

SEURAKUNNAN KERHOT
Matkussa Ikänuoret kooontuvat Matkun srk-talol la
ti 1 9.3. , ti 2.4. ja ti 1 6.4. klo 1 2.00. Lounas aluksi.

Kojol la Kaikenikäiset kokoontuvat Kojon srk-talol la
ke 20.3. , ke 3.4. ja ke 1 7.4. klo 1 2.30. Lounas aluksi.

MATKUN KYLÄTALON VUOKRAUS
Juhlat tai kokous tulossa?
Remontoitu Matkun kylätalo on valmiina ja
vuokrattavissa eri ti laisuuksia varten.
Tiedustelut ja hintatiedot: Ei ja Latvateikari,
puh 040 7284 681

KALERVON KARAOKE
Joka toinen sunnuntai klo 1 5.00 - 1 7.00 Matkun
kylätalossa. Karaoket su 1 7.3, su 31 .3, su 1 4.4 ja
su 28.4. Kahviraha 4€/hlö.

METALLINKERÄYS
Metall inkeräys Matkun kylätalon pihassa alkaa 1 .4.
jatkuen aina syksyyn asti.

SUNNUNTAILOUNAS
Su 24.3. klo 1 3.00 Matkun kylätalossa Tahto
-hankkeeseen li ittyvä sunnuntain keittolounas.
Tilaisuus antaa mahdoll isuuden tutustua alueen
kylätaloihin.

Lounaan hinta: aikuiset 1 0€, al le 1 5v. 5€, al le kou-
luikäiset i lmaiseksi. Virpoji l le yl lätys!
Tervetuloa!

TOUKOSIUNAUS
Ti 7.5. klo 1 9.00 Koijärven kirkon luona pellon
pientareella.

Järj. Eläkeliiton Forssan yhdistys,
Forssan seurakunta ja paikalliset viljelijät

YHTEISVASTUUKONSERTTI
Su 5.5. klo 1 8.30 Musiikkiopiston oppilaiden yhteis-
vastuukonsertti Koijärven kirkossa.

KEVÄTKOKOUS PERÄJOELLA
Su 24.3. klo 1 2.00 Peräjoen kylätalossa Peräjoen Ky-
lätoimikunta ry:n sääntömääräinen kevätkokous.

Kokouksen jälkeen talvirieha! Koko kylä ja naapuritkin
tervetuloa!

ADRESSEJA myynnissä Matkun kylätalol la.
Hinta 1 2€/kpl.

ENNAKKOTIETONA Peräjoki-Vuoltun kesätanssit
la 29.6.

JUMALANPALVELUS
Jumalanpalvelus toisena pääsiäispäivänä 1 .4.
klo 1 2.00 Matkun Rukoushuoneessa.

Järj. Matkun Rukoushuoneyhdistys ry



SEURAAVA TIEDOTE
Tiedote jaetaan lauantaina 27.4. ja si ihen kaikki
i lmoitukset pyydetään viimeistään lauantaina 20.4.
klo 1 5.00 mennessä osoitteeseen
kakry@koijarvenalueenkylat.fi tai 040 1 92 4770 /Anne.

ILOINEN LIIKUNTA
Tiistaisin klo 1 8.00-1 9.00 Koijärvitalol la.
Jumppamatto mukaan. Hinta 4€/kerta. Sopii
kaikenikäisi l le miehil le ja naisi l le. Tervetuloa
joukolla mukaan.

Järj. Kojon nuorisoseura ry

MAANANTAINURKKAUS
Maanantaisin klo 1 4-1 6 Koijärvitalossa. Lehtiä,
keskusteluseuraa, kahvia, teetä, leivonnaisia. Hin-
ta 3€. Tuo naapurisikin. Tervetuloa!

Järj. Kojon nuorisoseura ry

NETTINURKKAUS
Matkun kylätalon nettinurkkaus kaikkien käytössä
esim. laskujen maksuun.
Avoinna sopimuksen mukaan tai kerhojen yhtey-
dessä.

MATKUN KYLÄTALOSSA
KYLÄKEKKERIT
Joka maanantai klo 1 4.00 - 1 7.00 kaiki l le kyläläisi l le
ikään katsomatta.
Ruokailumahdoll isuus: sis. ruoka, jälkkäri ja kahvi.
H. 4€/hlö al le kouluikäiset 1 €

SÄPINÄKERHO
7 - 11 -vuotiai l le (ikäraja ohjeel l inen) keskivi ikkoisin
klo 1 5.00 - 1 7.00.

NUORTEN ILTA
11 –1 7 –vuotiai l le (ikäraja ohjeel l inen) nuori l le perjan-
taisin klo 1 8.00 - 20.00.

Järj. Matkun kyläyhdistys ry

“VUODEN MATKULAINEN”
äänestys ajal la 1 6.3. – 1 6.4.201 3, pudota ehdotus
Matkun kylätalon seinäl lä olevaan lukoll iseen
posti laatikkoon. Laita lappuun myös nimesi, si l lä
äänestäneiden kesken arvotaan tuotepalkintoja.

Ehdottaa voi matkulaista henkilöä, ryhmää tai
joukkuetta, joka on osoittanut urheutta,
akti ivisuutta, positi ivisuutta, menestynyt urheilussa
tms. Ehdotuksensa voi halutessaan perustel la.
Asiaan l i ittyvät juhlal l isuudet kevätkokouksessa.

JÄIDENLÄHTÖVEIKKAUS
Veikkaus ajal la 1 8.3. – 7.4 201 2, minä päivänä
Matkunjärvestä lähtee jäät ni in, että sen voi
soutaa päästä päähän? Veikkausl istoja on mm.
kyläyhdistyksen jäsenil lä sekä maanantaisin klo
1 4-1 7 kylätalol la. Veikkaus maksaa 3€ ja kaksi
kertaa saa veikata 5€: l la. Oikean päivänmäärän
arvanneiden kesken arvotaan palkintoja. Tuotto
Matkun kylätalon hyväksi!

TANSSIKURSSI
La 23.3. , la 6.4. ja la 20.4. klo 1 3-1 6. Olet
tervetul lut vaikka jo taitaisitkin tanssin askeleet.
Ohjaajana Saila Siironen. Kurssia voi tiedustel la
Ansa Mikkolalta, puh. 040 748 9748

Järj. Kojon Nuorisoseura ry

NAISTEN JUMPPA
Tiistaisin klo 1 8.30 - 1 9.1 5 Matkun kylätalol la.
Ohjaajana Minna Alaspää. Hinta 6€/kerta.

Järj. Matkun kyläyhdistys ry

HÄMEEN KYLÄT RY:N TERVEISET

Vuosi sitten kyläi l loissa mietitte Koijärven alueen tule-
vaisuutta. Keskusteluista kootti in Koijärven omaohjel-
maa. Yksi tavoite on siinä: Kylien yhdistykset,
seurakunta ja kaupunki toimivat yhteistyössä asukkai-
den hyvinvoinnin ja lähipalvelujen edistämiseksi. Mo-
nenlaisia ehdotuksia kirjatti in miten tähän voitaisi in
tarttua. Nyt Hämeen Kylät ry suunnittelee kylien yh-
teistä hanketta Kylien hyvinvointipäivien käynnistä-
miseksi.

Lähtekää porukalle Kiipun kylätalol le, kuulemaan mitä
muil la kyl i l lä on jo nyt ja mikä voisi sopia teidän kyli l le!
Si is Kiipun kylätalol la maanantaina 1 5.4. klo 1 8.

Opintomatka Alankomaiden kylä – ja paikallistoi-
mintaan 25.–29.5.
Yhdessä tulevaan -hanke järjestää matkan Pohjois-
Hollannin kevääseen. Alustavat i lmoittautumiset mat-
kal le heti ja vahvistukset 5.4. mennessä Elina Leppä-
sel le, 0400 944868.

Vuoden kylä haussa
Kanta-Hämeen alueelta on haussa jäl leen Vuoden Hä-
mäläinen Kylä. Voittajal le on tarjol la rutkasti julkisuutta
sekä 500 euron avustus markkinointi insa. Vapaamuo-
toisen hakemuksen voi jättää 8.4. mennessä
hameen.kylat@hameenkylat.net.

MIESTEN JUMPPA
Keskivi ikkoisin klo 1 9.00 Peräjoen kylätalossa
miesten ilmainen jumppa.

ILTAKIRPPIS
Pe 1 9.4. klo 1 5-1 9 Peräjoen kylätalol la. Vaatetta,
leluja, kippoja, leivonnaisia ym. Tied. 044-528711 9
Mervi. Järj. Peräjoen kylätoimikunta ry

NAAMIAISKARAOKETANSSIAISET
Ti 30.4. Peräjoen kylätalossa. Kaikki tervetul leita!
Kellonaika ilmoitaan myöhemmin.

Järj. Peräjoen kylätoimikunta ry




