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aloisten kylätalo Tukikohdassa järjestettiin lauantaina 26. marras-
kuuta keskustelutilaisuus Suomiradasta. Paikalle saapui kolmisen-
kymmentä henkeä ja yhteinen viesti tuli selväksi: uusia ratalinjauk-

sia ei tarvita! 
 Monella osallistujalla oli aito huoli hankkeesta, sillä metsäradaksikin kutsutun 
oikaisun hahmotelmissa ratalinjoja on piirretty Hämeenlinnan eteläisten kylien pihapii-
rien läpi. Lauantain kokouksessa ajatukset tiivistettiin iskulauseeksi: Hittoon mettärata! 
Siitä syntyi myös uutta oikorataa vastustavalle työryhmälle nimi. 

SUOMIRATA ON HANKE, joka koostuu kahdesta osasta. Toinen on Tampereen 
ja Helsingin välisen junayhteyden nopeuttaminen joko nykyistä ratalinjaa 
kehittämällä tai rakentamalla kokonaan uusi rata. Toinen on lentorata, joka 
yhdistäisi Helsinki-Vantaan lentoaseman nykyiseen rataverkkoon.
 Nykyisen pääradan kohentaminen hyödyttäisi myös Hämeenlinnan seutua, 
koska junamatka Helsinkiin nopeutuisi. Lentorata parantaisi seudun saavutet-
tavuutta, mikä edistäisi sekä matkailua että muutakin elinkeinoelämää. Tästä 
syystä Hittoon mettärata -työryhmä ei vastusta Suomirata-hanketta kokonai-
suudessaan vaan vain sitä vaihtoehtoa, että sen puitteissa alettaisiin rakentaa 
suurnopeusrataa Helsingin ja Tampereen läpi täysin uutta ratalinjaa pitkin.
 Työryhmällä on lukuisia perusteluita rataoikaisun vastustamiseksi: hämä-
läisen alueen historia, perinne, kulttuurimaisema, ainutlaatuiset luontoarvot 
sekä paikalliset ja maakunnalliset talousvaikutukset. Tätä viestiä ryhmä 
haluaa viedä eteenpäin päättäjien suuntaan.
 Työryhmä on poliittisesti sitoutumaton kansalaisliike, johon kuka tahansa 
voi osallistua. Työryhmän toimintaa ohjaavat ja koordinoivat Anne Tiensuu, 
Carola Vanhanen, Veli-Pekka Ääri ja Sara Kaloinen. 

Kyläläiset yksituumaisia: 
hittoon mettärata!

teks t i  MARKUS PIRTTIJOKI

Marianne hei, osaat sä pitää salai-
suuden?” kysyi oppilas minulta tä-

nään koulun käytävällä.
 Kun lupasin pitäväni, kumartui hän 
ihan lähelle minua ja kuiskasi hennolla 
äänellä: ”Mun kengässä oli yöllä käy-
nyt tonttuja. Uskothan?” No totta kai us-
koin. Nythän on juuri alkanut joulukuu ja 
tonttuja voi piileskellä ihan missä vaan 
– vaikkapa kengässä. Kollegani puoles-
taan kertoi, että oppilaat olivat kutsuneet 
häntä nimellä Tarkkailija-Tonttu, kun hän 
seurasi luokan edestä lasten työskentelyä. 
Tonttuja siellä, tonttuja täällä! Tosin, olem-
mekohan me opettajat oppilaiden mieles-
tä vähän tonttuja muulloinkin🙂?
 Ihana jouluinen tunnelma on vallannut 
myös Rengon koulun. Ekaluokkalaisten 
tekemät kauniit adventtikynttilätyöt koris-
tavat ruokalan seinää. Kyntteliköt valaiset 
luokkien ikkunoita tuoden ihanaa valoa ja 
tunnelmaa. Kuvataiteen tunneilla töiden 
aiheet ovat jouluisia ja käsitöissä valmis-
tuu kaikennäköisiä ja -kokoisia tonttuja. 
Musiikin tunneilla raikuvat joululaulut ja 
joulujuhlaa varten harjoitellaan esityksiä.
 Kun puhuin neljäsluokkalaisteni kans-
sa rahan käytöstä, kertoi moni säästä-
vänsä juuri nyt voidakseen ostaa pienen 
joululahjan jollekin läheiselleen. Joulu on 
hyvän mielen aikaa. On mukavaa, että 
lapsille tuo iloa myös lahjojen antaminen. 
 Toivottavasti joulukiireet pysyvät mal-
tillisina ja joulun aika saisi rauhallisen ja 
lämminhenkisen sävyn. Vaikka lahjoja 
on mukava saada, on joulussa kuitenkin 
parasta yhteinen aika perheen ja muiden 
läheisten kanssa.
 Joulunaluskiireiden jälkeen on hyvä py-
sähtyä, rauhoittua ja antaa aikaa itselleen 
ja läheisilleen. Ihan vain olla, laiskotella ja 
nauttia. Syödä suklaata ja muita herkkuja. 
Ihan rauhassa ja ilman kännykkää.
 Pidetään hyvää huolta itsestämme ja 
läheisistämme.

Rentouttavaa, kiireetöntä ja tunnelmallis-
ta joulun aikaa juuri Sinulle! 
 
Marianne Penttilä
Rengon koulun rehtori 
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MARRASKUUN LOPUSSA pimeys 
katkesi valkeaan lumiharsoon. 
Lumipeite vaihtoi marraskuun 
eli kuoleman kuun joulukuuhun. 
Kiivain metsästyskausi hiljenee, 

syystyöt ovat maalissa ja lähes-
tymme joulun aikaa. Pihapiirit täyt-

tyvät lyhteillä, lyhdyillä sekä koristetuilla pihakuusilla.

KYLATALOLLA JUHLIMME neljäkymmentävuotiasta kyläyh-
distystämme lauantaina 26.11. ja teitä oli paikalla 
lähes seitsemänkymmentä juhlistamassa puurojuhlan 
merkeissä vuosipäivää. Kokouksessa keskusteltiin 
yhdistyksemme toiminnan tarkoituksesta. Tärkein 
kysymyshän on se, miksi yhdistys on olemassa. Yhdis-
tyksemme toiminnan tarkoitus on kylän ja kyläläisten 
elinvoiman sekä sosiaalisen hyvinvoinnin vaaliminen. 
Kaiken tekemisemme on hyvä tähdätä tähän maaliin.

KYLÄTALOMME TUKIKOHDAN rooli on keskeisen siinä 
miten toimimme. Se kerää ihmiset yhteen tapahtumiin, 
kahveille, myyjäisiin ja harrastetilaisuuksiin. Sen 
lisäksi se mahdollistaa vuokratilana kyläläisille omien 
juhlien järjestämisen. Kun keskustelimme mitä pitäisi 
tehdä paremmin, niin vastaukset koskivat kirkkaan 
selkeästi viestintää. Otamme ohjeista vaarin ja kehi-
tämme tätä useissa kanavissa. Sitä klassista painettua 
viestiä unohtamatta.

JOULUN ALLA ON HYVÄ MUISTAA vähän laajempaakin 
lähipiiriä, kysellä kuulumisia ja tarjota apua arjen as-
kareisiin. Joulun perussanoman hienous on molemmin 
puolisessa hyvässä mielessä, joka liittyy lahjojen saa-
miseen ja antamiseen. Me kaikki tarvitsemme lähim-
mäisen apua silloin tällöin - ihmisen iästä tai fyysisestä 
kunnosta riippumatta. Ja avun antaminen on 
lahjoista parhaimpia.

Joulutervehdyksemme voisi siis olla: 
Hyvää joulua 
– tarttisitko muuten jossain apua? 
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JULKAISIJA 
Kaloisten kyläyhdistys ry 

VASTAAVA TOIMITTAJA 
Veli-Pekka Ääri 
kaloistenkylayhdistys@outlook.com 

TOIMITUSTIIMI
Mia Jouslehto, toimitus
Markus Pirttijoki, toimitussihteeri 
Tuija Pirttijoki, taitto ja ilmoitukset 

Sara Kaloinen, ilmoitusmyynti, jakelu, toimitus
Jaakon Samoojat, luontovinkit 

KUVAT: Mia Jouslehto, Markus Pirttijoki ja 
Sara Kaloinen

ILMOITUSMYYNTI, JAKELU JA TILAUKSET
Sara Kaloinen 
sarakaloinen@gmail.com 
puh 044 975 9333

Kohti kyliemme joulurauhaa
teks t i  VELI-PEKKA ÄÄRI

ILMOITUSHINNAT 
Kiitos kaikille tämän vuoden 
ilmoittajillemme.
Uudet ilmoitusmodulit ja hinnat 
julkaistaan keväällä 2023.

PAINOS: 420 kpl

PAINO: Ilves-Paino Oy 

VUOSITILAUS: 15,00 €

ILMESTYMINEN 2023
3-4 numeroa uuden 
kylätoimikunnan 
päätöksen mukaisesti.

SU 18.12. PERINTEISET JOULUMYYJÄISET KLO 10-12

 Myynnissä jouluruokia, leivonnaisia ja käsitöitä.
 Kyläyhdistyksen Joulukahvila 

TUPATIISTAIT

 Ti 24.1. Tupatiistai klo 14–17
 Ti 13.2. Tupatiistai klo 14–17 
 Ti 13.3. Tupatiistai klo 14–17 

TALVITAPAHTUMIA

 La 4.3. klo 12–14 Renko 1918 tapahtuma

 Lasten talvipäivä järjestetään lumitilanteen 
 mukaisesti helmikuussa 

 La 25.3.2023 Hyvän olon pienoismessut klo 12–15 

HITTOON METTÄRATA -KOKOUKSET KLO 18.00

 ma 12.12.2022
 ma 9.1.2023
 ma 13.2.2023
 ma 13.3.2023

JATKUVAT TAPAHTUMAT: 

 Tiistaisin käsityökerho 18–20 
 Torstaisin mölkkykerho 18–20 
 (talvikauden Suokkaalla)

OTA K ALENTERI TALTEEN

Kylä elää koko vuoden
TAPAHTUMAKALENTERI

Perinteiset kylätalon JOULUMYYJÄISET 
SU 18.12.2022 klo 10–12

Näissä myyjäisissä aikaisimmat ovat 
yleensä menestyneet parhaiten. 
Kylätalon ovi avataan tasan klo 10.00.

MYYJIÄ ON TALON TÄYDELTÄ!

Myynnissä mm:
Joululaatikoita, kaloja ja säilykkeitä,

Kakkuja ja torttuja, pipareita ja nekkuja, 
Käsitöitä, havuja, koristeita ja kyläkirjoja. yms. yms. 

 
Kyläyhdistyksen kahvilassa 

jouluinen herkkubuffet.

TERVETULOA! 
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ma-la klo 7-21
su klo 9-21  

Sale Renko
Rengonraitti 10 B, 14300 Renko

• vesipiste • kaasut • veikkaus  • postin automaatti

Härkätien Hunaja p. 045-632 4798

Rengon 
Säästöpankkisäätiö
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Mainonnan suunnittelua 
ketterästi ilolla ja ammattitaidolla!

Soita ja kysy lisää: 

040 750 6022
tuija.pirttijoki@mainosfaros.com

www.mainosfaros.com

mm. LOGOISTA YRITYSILMEISIIN , DIGISTÄ PRINTTIIN, 
KIRJOISTA KANSIIN. PAKKAUKSISTA POKAALEIHIN 

Koiran kanssa kommunikoiminen hieronnan aikana on taitolaji, hieronnas-
sa edetään aina koiran ehdoilla.
  Tilanne tehdään koiralle mahdollisimman miellyttäväksi ja rennoksi, 
koirat ovat asiakkaina äärimmäisen ihania”, sanoo hierontaa nelijalkaisil-

le karvakavereille tarjoava yrittäjä Sarianne Lintumäki.
 Hän on tehnyt koirahierontoja kotonaan Rengon Oinaalassa muutaman vuoden 
ajan. Yrittäjän on yllättänyt, kuinka pitkiäkin matkoja asiakkaat ovat valmiita aja-
maan hierontaan. Valtaosa koirista on Kanta-Hämeen alueelta kuten Hämeenlinnasta,
 Janakkalasta, Hattulasta ja toki myös Rengosta, muutama asiakas Porvoosta sekä 
Huittisista saakka.
 Lintumäki hieroo kaikenkokoisia ja -rotuisia koiria. Suurin osa tulijoista on harras-
tus-, näyttely- tai metsästyskoiria, joiden lihaksia vetreytetään ja kuntoa pidetään yllä. 
Osa tulee eläinlääkärin lähettämänä, osa omistajan huomatessa rajoitteita liikkeessä, 
mutta suurin osa käy säännöllisessä lihashuollossa ennaltaehkäisemässä ongelmia.
 Koira hyötyy hieronnasta siinä missä ihminenkin, kertoo alalta ammattitutkinnon-
kin suorittanut Lintumäki. Hierontakin on periaatteessa samanlaista ja sitä voi kaivata 
niin aktiivinen kuin vähemmän aktiivinen koira. 

Koira on asiakkaana ääri-ihana! 
teks t i  ja kuva MIA JOUSLEHTO
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H Joitola Niityn yrittäjä Jaana Niittymäki tunne-
taan energisenä hyvinvoinnin puolestapuhu-
jana. Ennen yrittäjäksi lähtemistään hän toimi 
parikymmentä vuotta vastasyntyneiden teholla 

hoitajana. Kaipuu muunlaisen hoidon piiriin kuitenkin voitti, 
ja Niittymäki päätti perustaa oman hoitolan. Kosmetologin 
opinnot johtivat lopulta myös tutkintoon lymfaterapeutiksi.
 Nyt Hoitola Niitystä saa niin kosmetologin kasvo- ja 
jalkahoitoja, sokerointeja sekä erilaisia vartalohoitoja kuin 
terveyspalveluna tarjottavia lymfahoitoja.
 ”Lymfakoulutusta kuvaa hyvin, että siellä opiskelemassa 
oli terveydenhoidon ammattilaisia, hoitajia ja lääkäreitä. 
Terapialla voidaan tehostaa kehon imunestekiertoa ja siten 
parantaa muun muassa liikuntavammoja, nyrjähdyksiä, 
turvotusta ”, Niittymäki kertoo.
 Niityn kyltin on moni havainnutkin ajaessaan Nevilän-
kylässä. Kotitalon alakertaan rakennettu toimitila oli alka-
valla yrittäjälle turvallisempi ratkaisu kuin kalliin vuokratilan 
varaaminen. Niittymäen tekee myös kotikäyntejä vaikkapa 
naisteniltoihin tai muihin tilaisuuksiin. Mukana kulkee silloin 
halutessa myös hierontapöytä.
 ”Olen tosi tyytyväinen, voin tehdä paljon ihmisten hyvin-
voinnin eteen. Yleensäkin kun satsaa hyvinvointiin, se auttaa 
myös terveyteen.”

Ja saapa häneltä lahjakorttejakin, jos kaipailee ideoita 
pukinkonttiin. 

oulutortut odottavat paistoa, kun Kaloisten kylän oma 
kampaamoyrittäjä on saanut päivän työt järjestyk-
seen. Parturi-kampaamo SuSa hoitaa hiukset vauvasta 
vaariin, tekee leikkauksia, kampauksia, permanent-
teja, värjäyksiä, hiusten pidennyksiä sekä ripsien 

ja kulmien laittoa. Asiakkaat ovat pääosin vakikävijöitä 
Hämeenlinnasta, Riihimäeltä, Lopelta, Rengon kirkonkylältä 
ja oman kylän väkeä. Lisäksi yrittäjä Susanna Riikonen tekee 
koti- ja laitoskäyntejä.
 ”Se on ollut kivaa vaihtelua, käydä muualla tekemässä.”
 Kodikas ja mukava kampaamotila sijaitsee oman kotita-
lon siivessä. Kun liike on oman erillisen oven takana, ei se 
häiritse perheen elämääkään. Toisaalta asiakkaan peruessa 
tai luppohetkenä on helppo hypähtää omalle puolelle ja 
tehdä välillä kotihommia.
 SuSa on ollut Kaloisissa vuodesta 2013. Sitä ennen 
Riikosella oli paikka Hämeenlinnassa ja siellä itsensä lisäksi 
pari tuolivuokralaista. Siirtymiseen yrittäjäksi pieneen kylään 
Riikonen vaikuttaa tyytyväiseltä: asiakkaita on löytynyt, 
elämän palaset yhdistyvät mukavasti – ja saa tehdä unelma-
ammattiaan.
 Asiakkaan etuna on päästä autolla suoraan kampaamon 
eteen eikä askeleen tiellä ole ensimmäistäkään porrasta. 

Hyvinvointia Nevilästä 
teks t i  ja kuva MIA JOUSLEHTO

Susannan kampaamo 
teks t i  ja kuva MIA JOUSLEHTO
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ROSKA- JA VAIHTOLAVAPALVELU
KOTITALOUKSILLE 

JA YRITYKSILLE

Kuljetus Marko Sihvo Ky
050 594 5093 • kuljetus.sihvo@gmail.com

SEURAA MEITÄ

Avoinna:
ma–pe 6.00–18.00
la 8.00–18.00
Su suljettu
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TORRONSUO ON SUOMEN SYVIN SUO! 

Kansallispuistossa on hyvin hoidetut puitteet ja useita eri pituisia merkittyjä 
reittejä pituudeltaan 1,5-10 km. Kiljamon saareke tarjoaa tulisteluun mahtavat 
puitteet ja lintutornista on hienot näkymät ympäri suota. Lumitilanteen mukaan 
latuja on parhaimmillaan jopa 45 kilometrin lenkki perinteiselle tyylille. 
Torronsuo toimii myös koko perheen kohteena mainiosti.

Torronsuon reitit kuuluvat Hämeen järviylängön Ilvesreitistöön.
Lisätiedot www.luontoon.fi/torronsuo

l u o n t o v i n k k i

eljä vuotta hammashoitaja Anne Tiensuu ehti 
asustella uutena renkolaisena Kaartjoen rannalla, 
kunnes jysähti. Suomi-rata Oy:n suunnitelmat 

tulivat julki ja uusi oma koti uhkaa jäädä radan tönimäksi. 
 - Jos nyt ei aivan alle jäätäisi, niin kovin läheltä kulkee 
toinen Rengon kylät halkovista ratakäytävistä, kertoo Anne 
Tiensuu. Tämä herätti taistelutahdon ja Kaloisten kylätoimi-
kunnan jäsenestä leivottiin kyläyhdistyksen ponkaiseman 
vastarintaliikkeen johtaja eli Ässä.
 - On ikävää havaita, että mikään ei ole pyhää. Ei kun-
nioiteta luontoa, ihmisten koteja eikä elinkeinoja. Ja kaikki 
tämä vain 16-32 minuutin takia, puhahtaa kapina-ässä. 
Annen mielestä se, että oltaisiin passiivisia, eikä tehtäisi 
mitään, on taatusti huonoin vaihtoehto. Asiassa on oltava 
nyt aktiivinen, seurattava tarkkaan hankkeen suunnittelua 
ja viestintää ja reagoitava välittömästi, tietää Anne koke-
muksen äänelle. Hän taisteli voitokkaasti Pro Tuomarinkylä 
-hankkeessa, joka muutama vuosi sitten torppasi Helsingin 
kaupungin rakennusaikeet luonto- ja virkistysarvoiltaan mer-
kittävällä alueella. Anne arvioikin, että nyt on alkamassa ma-

Kapina-ässä Anne Tiensuu 
teks t i  SARA KALOINEN kuva T IENSUUN PERHEALBUMI

N ratooni eikä pikajuoksu. – Tuomarinkylässä meitä oli alussa 
liikkeellä noin 50 henkilöä ja kun vuosia kului ja asia eteni 
oikeusasteissa yksi aste kerrallaan valtaosa alun aktiiveista 
väsyi ja lopulta meitä oli jäljellä enää vain noin kymmenen, 
kun lopullinen päätös korkeimmasta hallinto-oikeudesta 
saatiin. Tätä Annen sitkeyttä, asiantuntijuutta ja kansalaisak-
tiivisuuden vastarintakokemusta kylissä nyt tarvitaan. 
 Laukaalla syntynyt, mutta Vantaalta Renkoon puolisonsa ja 
lemmikkikoiriensa kanssa muuttanut Anne on viihtynyt Rengossa 
hyvin. – Työn vastapainoksi harrastan palapelien rakentamis-
ta ja vinttikoiria.  Jo nyt Hittoon Mettärata -hanke on tuonut 
myös iloa, sillä ensimmäisessä kokouksessa meitä oli paikalla 
niin paljon ja kaikilla oli valtavan paljon tahtoa, energiaa ja 
ideoita tämä asia kääntää torjuntavoitoksi. Yhteinen kapina luo 
yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Meitä on paljon, ja meitä 
on myös paljon yli kuntarajojen. Muistetaan tämä ja ammenne-
taan tästä voimaa yhteiseen ponnistukseemme. 

Hittoon Mettärata -kokous maanantaina 12.12.2022 klo 18 
Kaloisten kylätalolla. Tervetuloa! 



03 682 3464


