JOKIKUNNAN KYLÄLUUTA 2022
Lumisen talven jälkeen kevään airut näyttää jo merkkejään.
Lämpimien päivien saatossa peltojen pälvet ovat kasvaneet
ulos lumitaakan alta, muuttolintujen lurittelut raikuvat
kunnailla ja keväisen iltataivaan lempeä kajo luo tunnelmaa.
Jokikunnan Kyläluuta-lehti vietti viime keväänä välivuotta,
mutta ilmestyy pienen tauon jälkeen uudelleen.

Myös Jokikunnan kylätoimikunnassa käy kuhina, kun
aikaisemmilta vuosilta tuttuja tapahtumia
järjestetään jälleen, ja uudenlaista toimintaa suunnitellaan.
Millä tavalla kevät, kesä ja muu aika jäävät mieliimme, siitä
voimme päättää itse. Elämme keväistä jälleenrakentamisen

Korvasieni viihtyy hiekkaisissa
kangasmetsissä. Keväinen herkku
vaatii huolellisen ryöppäämisen.

aikaa, johon sinäkin olet tervetullut mukaan. Tavataan
kylänraitilla ja paikallisissa tapahtumissa!

Karjakko-Mairen kevätrieska (karjakkokulkueen rieska)
4,5 dl kaurahiutaleita, 8 dl maitoa, 2 dl piimää, 2 tl suolaa, 3 dl puuroriisiä,

Kotipihan koivusta voi juoksuttaa
raikkaan terveellistä mahlaa.

4,5 dl vettä, 50 g voita, 2 munaa
Sekoita kaurahiutaleet maitoon, lisää myös piimä sekä suola. Anna seoksen
turvota jääkaapissa tunnin ajan. Keitä puuroriisiä kunnes vesi on
imeytynyt. Sekoita voi kuuman puuroriisin sekaan.
Lisää puuroriisit maito-kaurahiutale-seoksen joukkoon. Viimeiseksi riko
sekaan kaksi kananmunaa ja sekoita huolellisesti. Kaada seos uunipellille,
laita muutama pieni nokare voita taikinan päälle ja paista 200 C, 40 - 50
minuuttia

Millaisia kevätpuuhia
sinulla on? Ilahduta
jakamalla kevätkuvasi
Jokikunta-ryhmään
Facebookissa, tai
Instagramissa tunnisteella
#jokikunta.

Karjakkokarnevaaleissa herkutellaan
karjakko-Mairen kevätrieskalla.
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Kyläluudan kalenteri

Otto & Romulus, vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräysautot ti 3.5.2022
Keräysautot Jokikunnan koulun pihassa tiistaina 3.5.2022, klo 17.15 – 17.30. Maksuton
keräys on tarkoitettu kotitalouksille.
Karjakkokarnevaalit ja kesän julistus la 21.5.2022
Karjakkokarnevaalit päräyttävät käyntiin Jokikunnan kesän 2022 lauantaina 21.5 alkaen klo
12.00. Tapahtuma alkaa Jokikunnan koulun pihalta. Mukana karjakko-Maire ja Matti-lehmä.
Kyläkokous ke 25.5.2022 Hills
By GoGolfin Kymppikioskilla
Kyläkokous järjestetään ke
25.5.2022 kymppikioskilla klo
19.00. Kylätoimikunta tarjoaa
ennakkoon ilmoittautuneille
(viim. ma 16.5) kahvin ja
lohileivän (myös lihaton
Jokikunnan keväinen karjakkokarnevaali 2022 tuo kylälle iloista
tunnelmaa. Tapahtuma on kaikille avoin. Kuva, Pasi Saario

vaihtoehto). Leila Kuittinen
esittelee kertomuksia
Jokikunnalta. Jos järjestäminen
kymppikioskille estyy, kokous
seurojentalolla. Ilmoittaudu Päivi
Viitavuorelle p.0407002824
Avoimet kylät -päivä la 11.6.2022
seurojentalolla: Taiteiden päivä
Taiteiden päivänä lauantaina

Tänä vuonna kyläkokous järjestetään hulppeissa maisemissa.
Kymppikioskin kaunis terassi palveluineen on kesän mittaan
avoinna kaikille. Muistathan varoa 10-teelle saapuvien golfaajien
avauslyöntejä.

11.6.2022 seurojentalolla musiikki-,
tanssi- ja taide-esityksiä. Lisäksi
mahdollisuus tuoda näyttelyyn esim.

kudontaryhmässä tehtyjä töitä. Tapahtuman yhteyshenkilö Taru Muranen p. 0400290452.
Jokikunnan Martat
Jokikunnan Martat toimii jälleen aktiivisesti. Kevään ja kesän aikana villiyrttikurssi,
luonnonkosmetiikkailta, puutarharetki ja museokäynti. Loppukesällä luvassa luontoretki. Tule
mukaan Marttojen toimintaan! Ota yhteyttä: Marja Eurajoki p. 0400808767.
Jokikunnan Urheilijat
Keppihevosestekisa 29.5.22 Jokikunnan koulun kentällä. Lisätiedot Emma p. 0456527617.
Kepparikisoissa palvelee kanttiini ja vanhempainyhdistyksen luotsaama vilttikirppis.
Lisätietoja vilttikirppiksestä Katjalta p. 0415403905 tai Virpiltä p. 0414326968. Lisäksi
suunnitteilla monenlaista toimintaa esimerkiksi lasten liikuntakerho, perjantaisähly sekä
elokuun ensimmäisenä sunnuntaina juostava perinteinen Koskenniemi-juoksu.
Kyläluuta-kirjanen lähti matkaan Pahantorjuja-juhlissa 2019, pidetään kirja
tarinoineen liikkeellä. Mihin taloon kyläluuta lennähtää seuraavaksi?
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Kerro se kuvin…

Lokakuussa 2022 kylätoimikunta järjestää
sadonkorjuujuhlat seurojentalolla. Aikataulu
ja ohjelma varmistuvat lähempänä syksyä.

Muistitkos, viime syksynä istutettiin yhteensä
1000 kpl Vihdin kunnan lahjoittamaa
kukkasipulia eri puolille Jokikuntaa.

Pidetään Jokikunta viihtyisänä paikkana asua ja elää.
Siksi kylätoimikunta haastaa tänäkin vuonna kyläläisiä
tarkastelemaan kotipiirin tienvarsien siisteyttä.

Joulukuussa 9.12.2022 järjestetään jälleen
joulujuhlat seurojentalolla.

Elokuun ensimmäisenä sunnuntaina
7.8.2022 juostaan perinteeksi muodostunut
Koskenniemi-juoksu. Kuva Jari von Behr

Millaista toimintaa sinä haluaisit Jokikunnalle?
Ehdota, tai osallistu mukaan kylätoimikunnan
toimintaan. Tehdään Jokikunnasta omannäköinen
paikka.

www.jokikunta.fi
Kyläluuta 2022 – Jokikunnan kevätjulkaisu
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Jokikunta - kesäkunta

”Tiedän paikan armahan, rauhallisen ihanan – sepä Jokikunta on…”
Muistoja, perinteitä, kaskuja, kummitusjuttuja ja muita kertomuksia Jokikunnalta:
Kerään muistitietoon perustuvia paikalliskertomuksia Jokikunnalta. Tarinoita hyödynnetään Turun yliopiston
kulttuurien tutkimuksessa etnologian tieteenalan parissa, sekä mahdollisesti myöhemmässä vaiheessa kirjoitettavaa
Jokikunta perinnekirjasta varten. Voit lähettää paikallistarinasi osoitteeseen: Ari-Pekka Miettinen, Tuohiveräjäntie 26,
03430 Jokikunta, tai sähköpostitse ari-pekka.a.miettinen@utu.fi. Tarinat voidaan arkistoida myös Turun yliopiston
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen arkistoon.

Kiitos Kyläluuta–lehden toteutuksesta Painokiila Oy:lle.
Kuormatie 12, 03100 NUMMELA Puh. 020 740 1272 / info@painokiila.fi, www.painokiila.fi

Teksti Ari-Pekka Miettinen
Kuvat Ari-Pekka Miettinen, Pasi Saario, Jari von Behr

Kesäkattauksessa kannattaa suosia
paikallisien pientuottajien
herkkutarjontaa, sekä lähiluonnon
tarjoamia anteja.

Etnografinen kylätutkimus on osa
Turun yliopistossa tehtävää
kulttuurien tutkimusta, sekä
etnologian tieteenalan opiskelijan
Ari-Pekka Miettisen
paikallisprojektia Jokikunnalla.

Seurojentalolle on suunnitteilla
uudistuksia. Näistä ja muista seuran
ajankohtaisista asioista päivitetään
säännöllisesti lisätietoa Jokikunnan
Urheilijoiden fbsivuille https://www.facebook.com/Jokikun
nanUrheilijat

