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Tervetuloa
kaikki kyläläiset
jouluiseen

METSÄKIRKKOON
20.12.2017 klo 18.00
Tervatuvalle
Kattilansuontie 100
Ohjelmassa:
Yhteislaulua
Makkaraa
Glögiä ja pipareita
Sään salliessa tapahtuma järjestetään
ulkona. Varaa mukaasi lyhty ja istuinalusta.
Järjestäjinä Kauhanojan kyläyhdistys ja
Kauhanojan-Joenperän Erämiehet

PÄÄKIRJOITUS
VALOA PIMEYTEEN
Syksy on kulunut hyvin sateisissa
merkeissä ja sen myötä pimeys
on piinannut. Illalla pimeys tulee
aikaisin, kun sataa ja taivas on
pilvessä.
Olisi paljon mukavampaa, kun
pieni lumikerros valkaisisi maanpintaa ja muutaman asteen pakkanen kuivattaisi maanpinnan.
Se toisi mukanaan valoisuutta,
eikä koko ajan olisi märkää ja
kuraista. Mutta säille emme voi
mitään - niiden kanssa on vaan
elettävä.
Jouluvaloilla voi tuoda valoa ja
tunnelmaa pimeyteen. Nykyään
on monenlaisia valoja ja nykyajan
tekniikalla valojen hinta ei muodostu aivan päätä huimaavaksi
eikä myöskään sähkönkulutus
ole suuren suurta.

Niinpä hommataan jouluvaloja ja
kukistetaan niillä pimeyttä! Niiden
tuoma tunnelma on mukava lisä.
Muutenkin nykyään saa valaistuksella paljon aikaan. Nautitaan
valojen tuomasta tunnelmasta.
Kyläyhdistyksen
järjestämät
talvitapahtumat ovat hankalia tai
lähes mahdottomia järjestää kun
ei ole lunta. Tai jos välillä hiukan
tulee, niin sääennuste lupaa jo
sen sulavan ennen kuin ehtii tapahtumaa järjestää.
Kyläyhdistys lahjoittaa vuosittain
Katsotaan kuinka tänä talvena Kauhanojan koululla aloittaville
käy.
ekaluokkalaisille jotain kouluun
kulkemiseen liittyvää. Viime vuoMetsäkirkko ei lunta tarvitse den tapaan ekaluokalaiset saavat
mutta kyllä se tunnelmaa lisäisi heijastavat, omalla nimellä vasielläkin. Siis tavataan siellä!
rustetut pipot. Pipojen painatuksen tekee loimaalainen J&S
Terv. Pekka Ahokas
Subcontracting. Pipojen väriksi
valittiin tänä vuonna limenvihreä.

Lahjoitus uusille
ykkösille

Onnea
Pikkupoika Eelis
vanhemmat
Kähkönen Anneli
ja
Ojala Pasi

tyttölapsi

vanhemmat
Reijonen Kirsi
ja
Mäkeläinen Janne

tyttölapsi

Loppukesästä kunnostettiin Lieskiven pajan läheisyydessä sijaitseva muistomerkki. Kunnostus toteutettiin Loimaa-Seuran
ja kyläyhdistyksen yhteisvoimin.

vanhemmat
Hemmilä Hanna-Mari
ja
Mäki-Punto Tuomas

Kauhanojan koulu ja päiväkoti vietti yhteistä Suomi
100 vuotta- juhlaa sekä samalla Kauhanojan koulun
120-vuotisjuhlaa
Kuvat: Sami Virtanen

Kauhanojan koulu ja päiväkoti
vietti yhteistä Suomi 100 vuotta juhlaa sekä samalla Kauhanojan
koulun 120-vuotisjuhlaa
Juhla
alkoi
vanhempainyhdistyksen järjestämällä täytekakkukahvituksella. Väkeä oli
saapunut runsaasti paikalle, olihan juhlaan kutsuttu vanhempien
lisäksi myös sisarukset ja isovanhemmat. Jos oppilaitakin jännitti, niin varmasti juhlasalissakin
oli tiivis ja ihan kirjaimellisestikin
lämmin tunnelma.

Oppilaiden esitykset etenivät aikajärjestyksessä itsenäisyyden
alkuajoista nykypäivään asti, sota-aikaakaan unohtamatta. Esityksissä muisteltiin tärkeitä tapahtumia Suomen historiasta. Lisäksi
niissä käytiin läpi myös koulumaailman muutoksia ja kerrottiin
samalla myös vähän Kauhanojan
koulun historiasta. Myös juhlassa
kuultavat laulut kuvasivat aina
kyseisiä ajanjaksoja. Kauhanojan
kyläyhdistyksen edustajat kävivät
myös onnittelemassa koulua ja
halusivat kartuttaa myös koulun

retkitiliäkin. Juhla päättyi juhlallisesti Maamme-lauluun.
Oppilaat olivat valmistelleet esityksiä ahkerasti ja koulua laitettiin juhlakuntoon lasten kanssa,
olihan kuitenkin kyse tärkeästä
ja ainutlaatuisesta tapahtumasta.
Ja kaikki kyllä tekivätkin parhaansa. Niin reippaita tyttöjä ja poikia
näimme lavalla esiintymässä.
Varmasti tämä juhla jää sekä oppilaiden, että yleisönkin muistoihin pitkäksi ajaksi.

Koululle lahjoitus juhlan
kunniaksi
Kyläyhdistys lahjoitti kylämme
120 vuotiaalle koululle juhlatilaisuudessa 120 euroa. Lisäksi
kyläyhdistyksen edustajat ojensivat kukkakimpun. Lahjoitus voidaan käyttää tulevaa lähiliikuntapaikkaa tai retkirahastoa varten.
Annettu lahjoitus toimii lahjoitustilin avauksena.

Kauhanojan kyläyhdistys ry:n sääntömääräinen

SYYSKOKOUS

aloitetaan heti Metsäkirkon päätyttyä keskiviikkona 30.12.2017 Tervatuvalla.
Arvioitu alkamisaika klo 19. Osoite: Kattilasuontie 100.
Tervetuloa uudet ja nykyiset kyläläiset osallistumaan kyläyhdistyksen
toimintaan. Luvassa hauskoja yhdessä tekemisen ja kokemisen
hetkiä lupsakassa seurassa!

Kauhanojan kyläyhdistys toivottaa
kaikille kyläläisille

Rauhallista Joulua
ja onnea vuodelle 2018!
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