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”Laskettiin mäkeä, laskettiin ylhäältä. Syötiin
makkaraa, se oli hyvää!
Sitte leikittiin. Moottorikelkalla päästiin reen
kyytiin ja bussilla kotiin!”
”Dumle-laku oli paras.
Ja se kun liukastuin
metsään!”
”Hauskinta oli se, kun mä
liu’uin mäen sivulle koko
ajan, ja se kun liukurit
karkas!”

Haluatko myyjäksi 10.6.2017 järjestettävään Kirpputori
-tapahtumaan? Kirpputori järjestetään osana Avoin Kylä
-tapahtumaa, paikkana Kauhanojan koulu.
Mikäli vastasit kyllä, niin ilmoittaudu heti. Ilmoittautumiset
sähköpostitse suvitiainen78@gmail.com
tai mari.riuttaskorpi@hotmail.com.
Kerro samalla millaista tavaraa olet myymässä.
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Antti Riuttaskorpi,
Kristillisdemokraatti

Tavoitteeni: inhimillinen elämä kylän ja kotikuntamme asukkaiden parhaaksi.
Numeroni on 91, Turvallinen valinta!
Kristillisdemokraatti - Arvoistasi politiikkaa.
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Pekka Ahokas, Keskusta

Maanviljelijä, Kauhanojan kylätoimikunnan
pj., Mtk-Loimaan Seudun pj., Loimaan kaupungin valtuutettu , teknisen lautakunnan
pj. ja monia muita luottamustoimia. Voi sanoa, että olen
järjestö ihminen, monessa mukana. Minulla on halu vaikuttaa asioihin ja olla mukana tekemässä päätöksiä. Oman
kylän asiat ovat aina tärkeitä, halu puolustaa ja ajaa niitä
on tärkeässä asemassa minulla. Myös talkootyö oman kylän hyväksi on tuttua puuhaa. Se on minun mielestä hienoa, kun tehdään yhdessä toimien oman kylän parhaaksi.
Olen käytettävissä edelleen, pidetään yhteyttä!
TUTTU JA TURVALLINEN HUOLENPITÄJÄ
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Tiina Perho, Kokoomus

Johdon erityisavustaja MTK:ssa
Valtuutettu ja kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja

Kauhanoja on ollut kotikyläni lapsena ja yhteensä yli puolet elämästäni. Haluan jatkaa työtä valtuutettuna kotikyläni
ja koko Loimaan parhaaksi. Numeroni vaaleissa on seiskaseiska, muuta ei tarvitse muistaa.
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Tarja Mäki-PuntoRistanen, Kokoomus

Olen Tarja Mäki-Punto-Ristanen. Asumme
Kauhanojan koulun naapurissa, jossa poika Antti käy ensimmäistä luokkaa. Olen ensimmäisen kauden valtuutettu
ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kauhanojalla
tärkeintä on koulu. Voin luvata, että puolustan koulun olemassaoloa kaikissa tilanteissa. Koulu on hyväkuntoinen ja
hyvähenkinen. Siellä oli minun aikanaan hyvä käydä kuusi
luokkaa, enkä voisi lapselleni toivoa parempaa paikkaa
oppia ja kasvaa. Vaaleissa numeroni on 72 ja puolueeni
kokoomus.
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Tuomas Levomäki,
Keskusta

Suomen ja suomalaisten hyvinvointi ovat
minulle tärkeitä asioita. Loimaalla pitää säilyttää kuntalaisten peruspalvelut. Yritysten toimintaedellytyksiä pitää
parantaa. Laadukkaan varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen sekä ammatillisen- ja lukiokoulutuksen saatavuus
on turvattava. Loimaan aluesairaalan toimintaa ei saa
supistaa enää nykyisestä. Kuuntelen kuntalaisia ja otan
eri mielipiteet huomioon. Perehdyn huolellisesti asioihin,
joista olen päättämässä. Teen rakentavaa yhteistyötä yli
puoluerajojen kuntalaisten parasta ajatellen.

Kyläjumppa torstaisin klo 18.00-19.00 Kauhanojan koululla
Jumppakerrat: 13.4, 20.4., 27.4. ja 4.5.
Hinta: 3€ /kerta tai 10€/ 4 kertaa. Maksu käteisellä.
Ilmoittaudu Johannalle: Puh. 041-5447113
tai johannakujala1@gmail.com
Mukaan mahtuu 15 ensimmäistä!
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