Lähde kivassa porukassa kylävierailulle ja oppimismatkalle

Halkokummun kylään &

tutustu maaseutuyrittäjyyteen!
LA 5.10.2013 klo 08:30-17:00
Päivän aikataulu ja ohjelma
Lähtö

08:30 Matkahuollon pihasta

Reitti: Keuruu, Petäjävesi, Jyväskylä, Kangasniemi, Halkokumpu.
Tarvittaessa jarrutetaan 23 tien pysäkeillä.

Halkokumpu 10:30

Ensin ruokaillaan! Nautimme Kumputalolla kinkkukiusausta,
salaattia, leipää voiteluaineilla, juomiakin on ja jälkiruuaksi
herkulliset pullakahvit.
Samalla vapaata seurustelua ja kuulumisten vaihtoa!

Kyläesittely

11:30

Kylätoiminnan ja kylätalon esittelyä; mitä on tehty ja miten
tehdään, että kylällä pyyhkii hyvin. Tutustumme seurojen
harrastustoimintaan ja kylän sydämeen eli Kumputaloon.
Lisäksi kuulemme Pieksämäen kylät ry:n toiminnasta.

Marjatila

12:30

Reissupannu

13:30

Esittelykierrokselle Marja- ja Hedelmätila Minkkisen puutarhaan
ja toimintaan. Herukkaa ja omenoita hehtaarikaupalla!

Yritysesittely Kahvila Reissupannussa. Lähituotannosta
valmistettuja herkkuja, osta mukaan vaikka muikkuleipää tai
juustokakkua. Take a way -kahvit.

Hiliman Puoti 14:00
Yritysesittely Hiliman puodissa. Myytävänä kotimaista
luomu- ja lähiruokaa; myslit, yrttiteet, hiutaleet ja
marmelaadit.

Kotimatkalle

14:45

Reitti: Kangasniemi, Jyväskylä, Petäjävesi, Keuruu.

Keuruulla

17:00

Tervetuloa mukaan yksin, kaksin tai porukalla!
Huom. Kellonajat ovat “noin aikoja”, paitsi lähtöaika.

 alkokumpu Pieksämäellä
H
“Henkii maalaiselämää parhaimmillaan”
•
Vuoden kylä 2012
•
Savuja kylällä yli 60, joista maatiloja 11
•
Vakiasukkaita n. 160, mökkiläisiä lähes 50
•
Kylän palvelut: kirjastoauto, myymäläauto,
jäätelöauto ja palvelutaksi sekä kimpparoskis ja
kierrätyspiste
•
Entinen kyläkoulu, nykyinen Kumputalo, on
kyläläisten ahkerassa käytössä, löytyy: liikuntaa,
musiikkia, teatteria, pyhäkoulu sekä koulun
toiminnasta 1938-2009 kertova “Muistojen
luokka” -näyttely. Taloa vuokrataan myös ulkopuolisille.
Marja- ja Hedelmätila Minkkinen
•
Herukan viljelyä 23 v. ajan, 6 hehtaaria pensaita
•
Omenat tulleet mukaan 10 vuotta sitten, nyt
4,3 hehtaarin alueella yhteensä 7000 puuta
•
Eläkkeellä oleva pariskunta toimijoina
•
Tuotteita myydään välittäjälle, torikauppiaille ja
yksityisille
Koko paketti vain 45 € sisältäen:
Kyydit, kylä- ja kylätaloesittelyn, ruokailun ja
kaffet + pullat, yritysesittelyt sekä tietysti hyvän
seuran.
Opintomatka kerryttää Kylävoimaa-hankkeen
pakollista omavastuurahoitusta. Maksut kerätään
bussissa.
Sitovat ilmoittautumiset Kirsille 30.9. mennessä:
kirsi.heiskanen@keuruu.fi tai tekstiviestillä
p. 040 717 5370.
Ilmoita myös erityisruokavaliosta, jos sellainen on.

