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Keväinen tervehdys hyvät märynummelaiset!
Taas on kulunut melkein puoli vuotta edellisen lehtemme ilmestymisestä. Syyskokouksen jälkeen on
vietetty Märyn-joulua uusissa tiloissa. Ihmiset olivat hyvin liikkeellä ja haluan erityisesti kiittää tapahtuman
myyjiä, jotka jouluisine ja muine tavaroineen loivat mukavan tunnelman tapahtumaan. Märyn saunalla vietettiin
laskiaista. Kurjasta kelistä huolimatta paikalla kävi hernesoppaa syömässä mukavasti väkeä ja avantoonkin
uskalsi runsaat kaksikymmentä ihmistä. Mukana oli useita rohkeita, ensikertalaisia uimareita. Saunan
tulevaisuus on jatkossa epävarmaa kun kaupunki suunnittelee jälleen säästöjä. Yhdistys yrittää neuvotella
kaupungin kanssa asiaan ratkaisua. Löytyisiköhän kylältä henkilöä tai henkilöitä, jotka olisivat saunan
pyörittämisestä kiinnostuneita?
Yhdistyksen tulevasta toiminnasta mainittakoon: hevonkakkakasa ilmestyy perinteiselle paikalleen ja
siivoustalkoot järjestetään yhdessä koulun kanssa ennen toukokuun puoltaväliä. Toivottavasti katujen varret
saadaan iloisin mielin ja sankoin joukoin kesäkuntoon, toki parasta siistinä pitoa on, olla heittämättä roskia
luontoon! Toukokuun loppupuolella 23.5 tapahtuu sairaalan suihkulähteellä, silloin järjestetään Hyvää mieltä
kulttuurista -tapahtuma: Salon Viihdelaulajat esiintyvät, vastaanottokeskuksessa on avoimet ovet, on kahvi- ja
teetarjoilua, makkaran myyntiä ja muuta mukavaa. Tapahtuman järjestäjinä toimivat kaupungin kulttuuritoimi,
sairaala, vastaanottokeskus ja kyläyhdistys. Eiköhän osallistuta runsain joukoin. Kevään aikana järjestetään
polkupyrä-kirppis entiseen tapaan. Kesäkuussa on Siisti-biitsi tapahtuma, uimalampien rantojen siistimiseksi.
Naantalin Emma-teatterin Linnan juhliin Kirsti järjestää matkan 9.6. Jostain syystä juhlat järjestetään
poikkeavasti jo kesäkuussa perinteisen joulukuun sijaan. Elokuun lopulla tapahtuu taas kaikenlaista mukavaa
Märypäivänä 27.8. Muistathan kevätkokouksen 19.04.2016 Juhlatuvalla. Liity jäseneksi ja seuraile ilmoittelua
yhdistyksen kotisivuilla, ilmoitustaululla ja facebookissa. Tervetuloa mukaan toimintaan!
Mukavaa kevään jatkoa ja suotuisia kesäsäitä toivottaen Riitta Nieminen, pj.
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Koirakerho Tassut ry 25 vuotta
Ajatus oman yhdistyksen perustamisesta virisi
märynummelaisten ja lähiympäristön koiranomistajien keskuudessa, kun Kari ja Pirkko Heinosen
pihalla, silloisella Urheilutiellä, pidetyt epäviralliset
koulutustilaisuudet alkoivat saada sellaiset mittasuhteet, että vaihtoehtoina olivat joko oman
koulutuskentän hankkiminen tai takapihan
marjapensaiden väistyminen koiratoiminnan tieltä.
Oma kenttä saatiin aivan Märynummen taajaman
laidalta, josta Halikon kunta vuokrasi tuoreelle
yhdistykselle entisen hiekkakuopan pohjan.
Toiminta lähti vilkkaasti käyntiin, ja tieto ilmaisesta
koirakoulusta levisi nopeasti lähiseudun koiranomistajien korviin. Siitä lähtien koiria ja varsinkin
niiden omistajia on koulutettu Tassukalliolla.
Peruskoulutus on edelleen maksutonta, ja
vuosittain koirakoulussa saavat perusoppinsa
kymmenet nuoret ja vähän vanhemmatkin koirat
ohjaajineen. Varovaisesti arvioiden on kuluneiden
25 vuoden aikana koulutukseen osallistunut pitkälti
toistatuhatta koirakkoa.
Tänä päivänä ylivoimaisesti eniten harrastajia
kerää agility, joka on todellista urheilua sekä koiralle
että ohjaajalle. Tassukalliolla järjestetään lähes joka
viikonpäivänä pienryhmien treenejä, joissa lajia
harrastaa viitisenkymmentä koirakkoa. Lisäksi

Tassuissa treenataan nopeasti suosiotaan
kasvattavaa rallytokoa, tokoa, näyttelyohjausta sekä
pelastus- ja palveluskoiralajeja. Tassuilla on toinen
koulutusalue Veitakkalassa, jossa treenataan
pelastuskoiria Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun
tarpeisiin.
Vuosien aikana on Tassukalliolla tapahtunut
paljon. Muutaman viime vuoden aikana kunnostustöitä on tehty valtavasti. Kenttä on aidattu
uudestaan ja kentän pohja kunnostettu nykyajan
harrastusvaatimuksia vastaavaksi. Pisteenä iin
päälle valmistui vuoden 2014 alussa talkootyönä
rakennettu oma treenihalli. Kunnostushankkeeseen
saatiin Leader-tukea, ja urakan mahdollisti vuosien
aikana erilaisten tapahtumien tuotoista kerätyt
säästöt. Tassukalliolla onkin järjestetty monenlaisia
tapahtumia palveluskoirakokeista agilitykilpailuihin.
Kentän toinen pääty on vapaasti kaikkien
käytettävissä, ja märynummelaiset koiranomistajat
ovatkin ottaneet sen vilkkaaseen käyttöön
ulkoiluttaessaan koiriaan.
Toivotamme kaikki lähiseudun asukkaat
tervetulleiksi seuraamaan Tassukallion tapahtumia.
Odottaa ei tarvitse pitkään, sillä toukokuun
viimeisenä viikonloppuna pidetään kaksipäiväiset
agilitykisat, jotka ovat todellinen yleisölaji.
Kaisa Helenius, puheenjohtaja, Koirakerho Tassut ry.

Avantoon! Uskallatko?
Laskiaisriehan hernesoppajonossa uintirohkeutta kerännyt Annina Koskinen pulahti avantoon
ensimmäistä kertaa, kun taas Laura Leivolla oli takanaan muutamia kastautumiskertoja.
- Kastautuminen ei tuntunut yhtään niin pahalta, kuin ennakolta olin pelännyt. Jälkikäteen olo oli
mainio, vaikka toinen villasukka jäikin lampeen kesäuimareiden ihmeteltäväksi, Annina kertoo.
- Avantouinnista oli ollut iltalenkillä puhetta moneen kertaan, mutta nyt uskaltauduimme kokeilemaan,
kun varta vasten oli tilaisuus järjestetty. Hieman jännitti kastautua pitkästä aikaan kylmään veteen,
mutta saunan lämmössä jutellessa olo oli jo rentoutunut ja dippasimme itsemme veteen vielä
muutaman lisäkerran, Laura kertoo.Uimareihin teki vaikutuksen saunaporukan mukava vastaanotto, ja
kumpikin toivoo saunomisperinteen saavan jatkoa myös kesällä ja taas avantouintikauden alettua ensi
syksynä.
- Kiitos kylätoiminkunnalle tilaisuuden järjestämisestä, ja rohkaisevista sanoista uimaan lähdettäessä,
Laura ja Annina kiittelevät.

KARVANAAMOJA MYLLYOJAN NOTKOSSA
Ehkä huomasitkin jo viime kesänä, että Myllyojan notkossa on uusia kesäasukkaita, skottilaista
ylämaankarjaa eli highlander-rotuista pihvikarjaa. Pitkäsarviset karvanaamat tulevat taas tänäkin
kesänä. Heitä voi käydä helposti tervehtimässä Vaskiontien viereiseltä hiekkatieltä, mutta kannattaa
varoa ettei sää tälliä sähköaidasta. Turvallisempaa on tarkkailla tyyppejä aidan takaa. Opastettu kierros
laitumille paimiolaisen karjankasvattajan Heli Rosvallin seurassa Märypäivänä 27.8.2016.
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Märynummen kyläyhdistyksen logon suunnittelu
Kaikki alkoi kyläyhdistyksen hallituksen kokouksessa, kun ehdotin meille omaa logoa. Sitä voisi
käyttää kaikessa tiedottamisessa meidän virallisena merkkinämme. Logon avulla kaikkien olisi
helpompi löytää tieto, jota haluamme tuoda julki nimenomaan Märyn asioista. Otin esimerkiksi Salon
kaupunkitiedotteen, jossa on monien yhdistysten ilmoituksia, mutta ne, joilla on oma logo erottuvat
selvimmin.
Ehdotukseni hyväksyttiin ja hallituksessa alkoi vilkas keskustelu siitä, mitä logossa pitäisi olla,
jotta se kuvaisi mahdollisimman hyvin Märynummea. Varteen otettavia ehdotuksia tuli paljon ja niistä
karsinnan jälkeen jäljelle jäivät: tuulimyllyt, Apolloperhonen, tammenlehti ja tammenterho.
Selvääkin selvempi asia oli, ettei näitä kaikkia symboleja saa mahtumaan pieneen logoon, ei
ainakaan niin, että vieraskin ymmärtää kysymyksessä olevan Märynummen kyläyhdistyksen.
Suunnittelu ja piirtäminen päätettiin tilata ulkopuolelta, jos se saadaan kohtuulliseen hintaan.
Osoittautui kuitenkin, että pyydetyt hinnat olivat mielestämme kyläyhdistykselle liian korkeat. Pallo tuli
takaisin meille, tuntui ettemme pääse eteenpäin koko logoasiassa. Koska olen elämäni aikana paljon
suunnitellut ja piirrellyt, ehdotin, että minäkin voisin kokeilla logon suunnittelua.
Siitä alkoi kova miettiminen ja piirtäminen, koska työ osoittautui aika haasteelliseksi. Tein
kuitenkin ehdotuksen jota itsekin pidin sekavana, siihen sisältyivät kaikki aiemmin luetellut
Märynummea kuvaavat symbolit. Ehdotus ei tietenkään mennyt hallituksessa sellaisenaan läpi, vaan
siihen haluttiin useita muutoksia. Sanoin miettiväni asioita ja palaavani logoon myöhemmin, koska
muotoon ja keltaiseen pohjaväriin oltiin kuitenkin tyytyväisiä.
Päätin aloittaa uusin ajatuksin jo kannatusta saaneen kilpimuodon ja keltaisen pohjavärin
kanssa. Tutkiskelin muiden yhdistysten ja seurojen logoja ja huomasin parhaiten erottuviksi ne, joissa
oli vain kirjain tai kaksi. Otettaessa kaksi kirjainta ne olisivat MK, mutta niiden sijoittaminen kilpimuodon
keskelle suuri kokoisina ei ollut tyylikäs yhdistelmä, siksi päädyin pelkkään M-kirjaimeen. Tästä
keltaisen kilven keskellä olevasta M-kirjaimesta tein 6 erilaista ehdotusta, joista tässä yllä oleva viides
vaihtoehto tuli valituksi hallituksessa.
Tässä suora lainaus hallituksen pöytäkirjasta:"Tämä logo valittiin
yhdistyksemme tunnukseksi kuudesta luonnosvaihtoehdosta. Tässä on
hallituksen mielestä tarpeeksi tukevan näköinen M kirjain, kuvaamaan
tätä mäkeä jonka päälle Märynummi rakentuu ja se näyttää silmään
jämäkältä. Kirjain M tarkoittaa Märynummea ja keltainen
vaakunamuoto viittaa keskiaikaan. Tällä tavoin Märynummen vanha
historia tulee esille myös kyläyhdistyksen logossa. Jatkossa on vielä
päätettävä missä kaikissa yhteyksissä ja minkä kokoisena käytämme
logoa. Ainakin sanomalehti-ilmoituksissa ja Salon kaupunkitiedotteessa
on syytä käyttää logoa, jotta ilmoituksemme eroaa muiden joukosta.
Logon korkeus olisi lehdissä 12-13 mm eli noin puolet yläkuvasta
kuvan koosta". Lisäksi logo voidaan painaa myös mustavalkoisena ja
silloinkin se on helppo tunnistaa.
Suunnitteluterveisin Antero Nurmi

Turun vastaanottokeskus/Halikon toimipiste
Vastaanottokeskus Märynummella muutti Halikon sairaalan ruokalarakennuksesta Lepolarakennukseen 18.2.2016. Asukkaat olivat ennen varsinaista muuttopäivää päässeet
tutustumaan paikkaan ja tuleviin huoneisiinsa joten muutto sujui mukavasti.
Ruokalarakennuksessa asuvat turvapaikanhakijat pääsivät muuttamaan Lepolaan ensin ja
siirsivät omat tavaransa omatoimisesti Lepolan toiseen kerrokseen. Heidän muuttonsa jälkeen
asukaslukumäärä on noussut 75:stä reiluun sataan. Lepolan kolmannen kerroksen
sisustamiseen ja sänkyjen kokoamiseen saimme taas kerran kiitettävästi apua vapaaehtoisilta.
Marita Nikander, apulaisjohtaja
Turun vastaanottokeskus/Halikon toimipiste, p. 040 5521418

marita.nikander@redcross.fi
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KAIKENLAISTA KUULUTETTAVAA!!!!!!!!!!

KOKO MÄRYNUMMI JA SALO SIIVOAA
Salossa järjestetään 11.5.2016 Salo siistiksi-päivä, johon myös Märynummen kyläyhdistys ry osallistuu.
Märynummen ala-aste on mukana jo päivällä omalla panoksellaan, kiitokset heille toimivasta
yhteistyöstä! Keskiviikkona 11.5.2016 klo 18.00 toivotamme kaikki kyläläiset tervetulleiksi
talkoilemaan siivouksen merkeissä. Urheilukentällä on kokoontumispaikka, jonne viimevuotiseen
tapaan saamme taas roskalavan ja roskapusseja. Kyläyhdistys tarjoaa kahvia/mehua ja pullaa
talkoolaisille. Ota mukaan hanskat ja iloinen mieli! Tavataan siivoustalkoissa!

AGILITYKISAT TASSUKALLIOLLA la-su 28.-29.5.
Puffetti paikalla. Takuulla mukavaa katseltavaa yleisölle. Esteradoilla pomppivia koiria näytillä pitkin
päivää, aloitus n. klo kymmenen maissa. http://www.tassut.net/
MHAW – Mental Health Art Week 2016

Hyvää mieltä kulttuurista -tapahtuma
Ma 23.5.2016 klo 18-19:30 Halikon sairaalan suihkulähteellä
Musiikkiesityksiä – kahvitarjoilu – makkaramyyntiä
Järjestää: Halikon sairaala, Märynummen kyläyhdistys, Märynummen vastaanottokeskus, Salon kaupungin
kulttuuriasian yksikkö, Salon Viihdelaulajat ry

Culture gives you delight
Musical evening by the fountain at Halikko Hospital on Monday, May 23rd 2016, from 18 to 19:30
Performances – serving of coffee – sale of grilled sausages
Event organized by: Halikko Hospital, Community of Märynummi, Reception centre of Märynummi, Culture
Department of the City of Salo, Salon Viihdelaulajat Assoc.

Sairaalan kirjaston noutopäivä 23.5. Kirjastossa on edelleen runsaasti
lahjoituskirjoja joka makuun. Tule noutamaan itsellesi mukavaa kesälukemista tai
tiukkaa informaatiota. Kirjat kiertoon!

KESÄTEATTERIIN 9.6.2016
Teatterivastaavamme Kirsti Lintulan johdolla Märynummen kyläyhdistys suuntaa jälleen teatteriin.
Tällä kertaa Naantalin Emma Teatteriin, jossa esitetään komedia Linnan Juhlat 9.6.2016 klo 19. Linjaauto lähtee Halikon kirkolta klo 17.15 ja Märynummelta klo 17.30. Matkan hinta on kyläyhdistyksen
jäseniltä 42 eur. Eläkeläiset ja opiskelijat 40 eur. Jos vielä et ole jäsen, hinta on 47 eur. Eläkeläiset ja
opiskelijat 45 eur. Hinta sisältää lipun ja matkan. Ilmoittautumiset pikaisesti Kirsti Lintulalle, puh. 040487 5871.

MÄRYPÄIVÄ ELOKUUSSA
Ei elokuuta ilman Märy-päivää!!!! Tänä vuonna se osuu lauantaille 27.8.2016. Seuraa
kesällä ilmoittelua facebookissa (olethan muistanut käydä tykkäämässä kyläyhdistyksen
facebook-sivusta?) ja mainostusta näkyy muuallakin.
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Toivon Tila
Ohjatut synttärikutsut
käsityöteemalla. Tilat,
tarjoilut, ohjaus, tarvikkeet
Ihan lähellä,
Hajalan suunnassa!
toivontila@gmail.com
p. 050 518 0896
Hannele Ruponen
toivontila.fi

Saarelan
Kauppapuutarha Oy
Märynummi

Remontointi ja
maalaustyöt
Pihojen
viherrakentaminen ja
maansiirtotyöt.
Asennustyö Jälkö
0440561842
Märynummi

Ei hullumpi lehti 1/2016

Kutsu kevätkokoukseen !!!!
Märynummen kyläyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous Juhlatuvalla (Hellbergin
pidot), Märyntie 1, tiistaina 19. huhtikuuta kello 18. Ohjelmanumeroina viime vuoden
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen. Kaffetarjoilu!
Märynummen kyläyhdistys ry:n hallitus

Märynummen kyläyhdistys ry:n hallitus vuonna 2016
Koko hallituksen tavoittaa sähköpostilla hallitus@marynummi.net
Riitta Nieminen
Annika Hellberg
Pekka Lintunen
Antero Nurmi
Ilmari Lehtonen
Anna-Mari Satuli
Kaisu Oksanen
Leena Nurmi
Eija Hagelberg

pj
vpj
sihteeri
jäsen
varajäsen
talous
jäsen
jäsen
varajäsen

044 927 2842
044 268 1408
044 336 0347
040 550 2066
050 097 7120
050 338 4398
040 779 3153
040 503 7054
0500 609 526

puheenjohtaja@marynummi.net
varapuheenjohtaja@marynummi.net
sihteeri@marynummi.net

talous@marynummi.net

Märynummen kyläyhdistys ry on myös Facebookissa. Käy tykkäämässä niin saat
tapahtumista tietoa heti tuoreeltaan.
Kotisivut: www.marynummi.net
Vuoden 2016 jäsenmaksun voit maksaa alla olevalla lomakkeella. Siten voit antaa tukesi kyläläisten
yhteisen tiedotuskanavan säilymiselle ja kylän kehittämiselle. Jäsenmaksu on henkilöjäseneltä 10 € ja
perheeltä 20 €. Kannatusjäsenmaksu on 50 €. Kirjoita maksaessasi viestikenttään osoite, sähköposti ja
perheenjäsenten nimet. Voit tiedustella jäsenmaksuista Anna-Mari Satulilta.

15.5.2016

