ADVENTTIAJELU
Sunnuntaina 8.12.2013

Kyläyhdistys järjestää jouluisen retken Lapualle sunnuntaina 8.12.2013.
8.12.2013.
8.0
8.00

Lähtö:
Lähtö: Bussi kul
kulkee reittiä IlvestieIlvestie-HautalantieHautalantie-AsuntaAsunta-KaletonKaleton-Keuruun linjainjaautoasema ja jatkaa sitten kohti Lapuaa.
Lapuaa.

11.00

Jussin Tupa:
Tupa: Syömme noutopöydästä joululounaan jälkiruokineen. Jussin Tuvan
tilan vanha
vanha päärakennus
päärakennus on upea
pea kaksifooninkinen
kaksifooninkinen pohjalaistalo
pohjalaistalo, joka on kunnoskunnostettu matkailukäyttöön alan parhaiden ammattilaisten
ammattilaisten voimin. Tutustumme myös
kellovalimoon, jossa on herätetty henkiin ikivanha
ikivanha ja monivaiheinen
monivaiheinen pronssikellojen
valmistustapa.
valmistustapa. Tilan yhteydessä toimii lisäksi viinitila, jossa vierailemme.

13.00

Kulttuurikeskus Vanha Paukku: ympäristöltään
ympäristöltään ja historialtaan ainutlaatuinen
kulttuuri-- ja yrityskeskus Lapuanjoen rannalla. Vanhoista tehdasrakennuksista
kulttuuri
muodostuvalla alueella on koti usei
useille yrittäji
yrittäjille,
lle, museoille ja toimijoille.
toimijoille. Kuulemme
kulttuurikeskuksen esittelyn
esittelyn opastetulla kierroksella,
kierroksella, jonka jälkeen on mahdollimahdollisuus omatoimiseen tutustumiseen mielenkiinnon mukaan.
Vanhan paukun yhteydessä on myös esimerkiksi Lapuan kankureiden,
kankureiden, SisustusSisustusliike Annastiinan ja Patalaukun
Patalaukun tehtaanmyymälät
tehtaanmyymälät, joi
joissa voi tehdä ostoksia.
ostoksia.
Nautimme kahvit kotitekoisten
kotitekoisten korvapuustien kera Ison Prässin Kahvilassa.
Kahvilassa.

16.00

Kotimatkalle:
Kotimatkalle: Kahvien jälkeen ajelemme kohti kotia. Pidämme tarvittaessa pienen
tauon paluumatkalla.

18.
18.30

Takaisin Keuruulla

Retken hinta on aikuisilta 35
35 €/henkilö ja alle 1818-vuotiailta lapsilta 15 €/henkilö. Hinta sisältää
matkat, esittelyt,
esittelyt, ruokailun ja kahvit.
kahvit. Retki toteutetaan, mikäli lähtijöitä on vähintään 25 henhenkilöä. Ilmoittautumiset ja tiedustelut 1.12.2013 mennessä:
mennessä: EevaEeva-Liisa Honkanen p. 040
7461769
7461769 tai Riitta Pellinen 040 839 3948.
3948.
TERVETULOA MUKAAN RETKELLE!
KoillisKoillis-Keuruun HAKA ry Hallitus

KÄÄNNÄ

KAUNEIMMAT JOULULAULUT
SUNNUNTAINA 24.11.2013 KLO 15.00
TAAVETTILASSA
Kyläyhdistys järjestää yhdessä Keuruun Seurakunnan kanssa kaukauneimmat joululaulut -tilaisuuden.
tilaisuuden. Kyläyhdistys
Kyläyhdistys tarjoaa laulujen lolomassa glögiä, torttuja ja pipareita.
Tilaisuudessa
Tilaisuudessa arvotaan kyläkyselyyn vastanneiden kesken lahjakortti
lahjakortti.
tti.
TERVETULOA!!!

KYLÄAVUSTAJA
Kylällämme on marrasmarras-joulukuun ajan ”Kyläavustaja”. Arilla voi teetteettää kaikkia pieniä kotiin,
kotiin, pihaan ja atkatk-asioihin liittyviä aputöitä. Työ
on ilmaista, mutta kulukorvauksia yhdistys veloittaa 10 €/päivä alle
7070-vuotiailta kyläläisiltä. Avustajan saa varattua Riitta Pellisen kautta
p. 040 839 3948.
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