KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
pidetään keskiviikkona 27.2.
27.2. klo 18.30
Loutuvuoren mökillä,
opastus Ilvestien Hautalantien puoleisesta päästä.
päästä.
Kyläyhdistys tarjoaa
tarjoaa kyläläisille kokouskahvit. Kahvittelun lomassa pidämme
yhdistyksen vuosikokouksen.
vuosikokouksen
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat, kerrotaan kylän kuukuulumiset ja päätetään alkaneen
alkaneen vuoden kylätapahtumista.
Mukana kokouksessa on KylävoimaaKylävoimaa-hankkeen projektipäällikkö
projektipäällikkö Kirsi HeiskaHeiskanen.
nen. Voimme keskustella mm. hankkeeseen liittyvistä asioista ja kyläyhdistykkyläyhdistyksen mahdollisuuksista työllistämiseen. Työllistämisasiassa ovat mukana asianasiantuntijoina Kati Somppi kaupungin TyökanavaTyökanava-hankkeesta ja työllisyyspäällikkö
Erja Koivula.
Toivomme kokoukseen mukaan runsaasti kyläläisiä suunnittelemaan vireän kykyläyhdistyksemme toimintaa!
toimintaa!

TERVETULOA!
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RETKI EDUSKUNTAAN JA ATENEUMIIN
Kyläyhdistys järjestää retken KESKIVIIKKKONA 20.3.2013 Helsinkiin Eduskuntatalolle ja
Ateneumiin.
7.00

Lähtö Töysän Linjan tallilta.
tallilta. Bussi kulkee reittiä HarmaakorventieHarmaakorventie- Jukojärventie Ilvestien risteys – Hautalantie - AsuntaAsunta- Kaleton ja jatkaa sitten kohti Helsinkiä.
Helsinkiä.
Matkalla pidämme
pidämme yhden tauon ja syömme kyläyhdistyksen tarjoamia eväitä.

11.45
11.45

Ruokailu Bottalla
Bottalla seisovasta pöydästä Chydenius
Chydeniusus-salissa. Botta on Pohjalaisten
osakuntien ylläpitämä ravintola aivan Eduskuntatalon tuntumassa. Ruokailun
päätteeksi on tarjolla jälkiruokakahvit.

13.00
13.00

Eduskuntatalon oppaat kierrättävät meitä tutustumassa eduskuntaan. Seuraamme
täysistuntoa ja pääsemme Anne Kalmarin (kesk.) vieraaksi.

16.00

Ateneumin tiloissa pääsemme tutustumaan moniin näyttelyihin, mutta varmasti
suurimman huomion
huomion saa Järnefeltin syntymän 150150-vuotisjuhlan kunniaksi koottu
näyttely. Eero Järnefelt kuuluu Suomen taiteen kultakauden merkittävimpiin taitaiteilijoihin. Hänet tunnetaan parhaiten Kolin jylhien näkymien kuvaajana sekä
henkilöhenkilö- ja muotokuvien taitajana. Myös
Myös Tuusulanjärven rannalla sijaitseva ateljeeateljeekoti Suviranta ja sitä ympäröivä luonto sekä perheenjäsenet olivat taiteilijalle läheiläheisiä aiheita. Tutustumme näyttelyihin omatoimisesti.
omatoimisesti.

17.30

Paluumatkalle.
Paluumatkalle. Pidämme tarvittaessa kotimatkalla pienen tauon.

22.00

Takaisin Keuruulla

Retken hinta on aikuisilta 35
35 €/henkilö ja alle 1818-vuotiailta lapsilta 15 €/henkilö. Hinta sisältää
matkat, pääsyliput, eväät ja ruokailun. Retki toteutetaan, mikäli lähtijöitä on vähintään 25
henkilöä. Mukaan mahtuu enintään 50 retkeläistä. Sitovat ilmoittautumiset
ilmoittautumiset ja tiedustelut viiviimeistään 11.3:
11.3: Riitta Pellinen p. 040 839 3948 tai rm.pellinen@gmail.com
Mukaan ovat tervetulleita myös muiden kylien asukkaat. Heiltä retken hinta on 40 € aikuisilta
ja 15 € lapsilta.
TERVETULOA MUKAAN RETKELLE!
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