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KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Erja ja Olavi Kaipasella
su 1.12. klo 18.00.
Lämpimästi tervetuloa!

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Pohjoisjärven Riistamiesten kodalla
su 8.12. klo 14.00.
Tule luonnon keskelle, kuuntele luontoa,
tulen puhetta nuotiossa ja ole osa kaunista luontoamme.
Joululaulut erilaisessa paikassa vapaana arjen paineista.
Tästä alkaa todellinen Joulun odotus.
Joulun odotuksen sanomaa kertoo meille
kirkkoherra, rovasti Ossi Poikonen
Ajo-ohje: Koskenpääntietä koulun risteyksestä 3,2 km. Oikealla
puutavaran varastopaikalla vastapäätä Männiköntietä.
Keuruun seurakunta
Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry
Pohjoisjärven Riistamiehet ry

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

Harjulinnassa 8.12.2013 klo 18.00.
Tervetuloa!
Häkkisen maaseutuseura ry toivottaa kaikille
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta!

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta!
Kaikille kyläläisille
toivottavat:
Anja Koskinen ja Jukka Kaukonen
Anna-Liisa Kauppinen
Autohuolto V. Santala ky
Kaarina ja Kari Jokinen
Erja ja Olavi Kaipanen
Marja, Markku ja Elina Rämö
Tuija ja Niilo Olkkola
Kaarina ja Antti Nurminen
Raili ja Mikko Rantanen
Aurausurakoitsija Markku Kivimäki
Ulla ja Jouko Rajala
Marja-Leena ja Rauno Korpinen
Kirsti ja Tapani Asunta
Pohjoislahden Nuorisoseura ry
Anneli Lehtonen
Liisa, Kari, Iida, Anni ja Elli Vesterinen
Erkki Kivinen
Risto Saarinen, Kaija Pajanti ja nuoriso

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

TAIMENTA JOULUPÖYTÄÄN ?
Suomessa ajatellaan yleisesti, että silakat ovat pieniä joulukaloiksi. Laaja yhteisymmärrys lienee myös siitä, että jos ei
silakoita, niin sitten pitää joulupöytään saada hauki - Jouluhauki. Uskallan väittää että muutaman vuoden kuluttua on
kolmaskin, vakavasti otettava vaihtoehto: TAIMEN: järvi-,
joki-, lampi-, tai purotaimen. Ja ennen kaikkea omasta vedestä, Keurusselästä pyydystetty! Väitteeni tueksi muistutan
lähes vuoden takaisesta, yksimielisestä ja voimakkaasta
Varsinaisia vonkaleita,
mielenilmauksestamme Roosinpohjan suoalueitten turpeenvähän vielä volteissa.
nostohankkeen kumoamiseksi. Tähän päivään mennessä ei
uudistettuja tai uusia po. alueisiin liittyviä turpeennostolupahakemuksia ole esitetty. Sen sijaan
paljon uutta ja mielenkiintoista on vajaassa vuodessa ehtinyt tapahtua - puroja on ruopattu, kalan
poikasia istutettu, sähkökoekalastettu, jne.
UKONPUROSTA TAIMENPURO
Kaikkein puhtainta vettä Keurusselkään virtaa Ukonpurosta. Siksi juuri siitä kannattaa alkaa
Keurusselkään laskevien jokien ja purojen kunnostus taimenien kutupuuhiin soveltuviksi.
Vesa Kuitunen ja Artto Pummila sekä Pasi Perälä ovat kokeneita virtaavien vesien asiantuntijoita.
He laativat Ukonpuron kunnostussuunnitelman. Talkoot pidettiin 10. elokuuta. Järjestelyistä ja
rahoituksesta vastasi Liukon osakaskunta. - Suunnittelijat olivat toivoneet paikalle viititätoista
talkoolaista. Sillä porukalla homma olisi hoitunut. Lukumääräksemme tuli 35 henkilöä! Eteläkeuruulaiset olivat ymmärtäneet tämän Ukonpuron kunnostusprojektin merkityksen alkutalvesta niin
voimallisesti torjumansa turpeennostohankkeen kannalta.
PUUSUISTEET
Kunnostustoimenpiteet tehtiin lihasvoimin, suunnitelmien mukaan. Vain materiaali tuotiin kohteeseen traktorilla. Kipattiin yhteen paikkaan, josta talkoolaiset levittivät sen ylä,- ja alajuoksulle, tarkkaan suunniteltuihin paikkoihin, kottikärryillä, ämpärikannolla ja isommat lohkareet vierittämällä ja
paareilla kantaen. Talkoisiin kuuluva terve kilpailuhenki syntyi välittömästi työn alettua. Läähätys
ja huohotus kiirivät pitkin joen vartta. Tomu pölisi ja hiki lensi. Päivän aikana tehtiin kaikkiaan
neljä taimenen kutusoraikkoa sekä lisättiin puron uomaan kiviainesta ja puumateriaalia.Tällä kivija puumateriaalin lisäyksellä ei ollut tarkoitus saada aikaan valmista, vaan ohjata veden kulkua
siten, että virtaava vesi alkaa muodostaa syvänteitä, onkaloita ja mutkittelua.
Hitaasti virtaava alue, nopeasti virtaava alue, lyhyt virtaava ale, kohtalaisen hyvin putoava puron
pätkä. Kiviaines vaihtelevan kokoista - 100 - 500 mm, puusuisteilla kavennettiin ja puusuisteella
levennettiin uomaa, väliin soraikko, johon iso kivi pohjavirtauksia tuomaan. Näin se meni! Ja näin
se tuli: 200 metrin pätkä kunnostettua taimenpuroa. Tavoitteet ylitettiin! Ja ennen kaikkea: kukaan
ei loukkaantunut!
SÄHKÖKALASTUSTA
Lokakuun kahdeksas, aamulla varhain. Puhelin pärähti. “Minä täällä, lähde kalaan.”Se oli Keuruun
kalastusalueen johtaja, Jukka Pulkkinen. - Olen kyllä menossa naapurin ukon, mestarikalastaja Kari
Jokisen kanssa uistelemaan...”Ei mitään uistelua. Nyt mennään kalastamaan sähköllä ! Otetaan
mestarit mukaan, tavataan Ukonpuron alajuoksulla. “ Pulkkisen mukanaan tuoma mestari oli filosofian tohtori Timo Ruokonen Jyväskylän yliopistosta. Heidän varsinainen tehtävänsä oli Keuruun
kalastusalueen kalataloudellisen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen. Me Karin kanssa
pääsimme mukaan tähän konkreettiseen vaiheeseen, sähköllä tapahtuvaan koekalastukseen.
Sähkökoekalastuksesa on tarkoitus selvittää ko.puron tai joen kalakanta ja sen levinneisyys.
Koekalastus tapahtuu niin, että “sähkömiehen” selässä olevasta akusta johdetaan sähkö hetkellikylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

sesti pienelle alalle purossa. Sähkö tainnuttaa lähistöllä olevat kalat 2:ksi - 4:ksi sekunniksi. Tuona
aikana pökertyneet mutta vahingoittumattomat kalat otetaan kinni, punnitaan, mitataan, tutkitaan,
merkataan, jne sekä lopuksi vapautetaan takaisin veteen.Ja purostahan löytyi kaloja: ahvenia, särkiä,
mateita ja yksi tuppihauki. Taimenia ei ollut vielä, mutta.... Katselmuksen jälkeen tohtori Timo
Ruokonen totesi, että Ukonpuro on mitä mainioin kutupuro taimenten tulevia istutuksia ajatellen.
MÄTIBOKSI
Heti seuraavana päivänä, 9.10. tuli todella mieluisa sähköpostiviesti: “Tänään istutimme Keurusselkään, kaikkiin siihen laskeviin puroihin ja jokiin yhteensä 8600 rasvaeväleikattua taimenen
poikasta. Vieläpä Rautalammin kantaa!!! Poikasten koko 94 cm maksimi ja paino n. 9 g.”Se oli
koko Keurusselkää koskeva ilouutinen.-Taimenhan kutee soraikkoon, naaras kaivaa siihen kuopan,
johon laskee mätinsä ja koiras puolestaan maitinsa. Ihminen, kun istuttaa kutuainesta, laittaa sen
suojaavaan mätiboksiin, jonka vie soraikkoon, etteivät petokalat verottaisi taimenen mätiä turhan
aikaisin. - Taimenen poikaset kuoriutuvat toukokuussa ja heti kohta alkavat miettiä , mitähän tekisi
isona. Jo ensimmäisen vuoden syksyllä, kun poikasten koko lähentelee 10 senttimetriä, osa niistä
päättää lähteä merille! Jotkut tyytyvät Keurusselän selkiin ja toiset taas halajavat yläpuolisiin
järviin. Toivokaamme, että riittävä määrä taimenen poikasia jäisi
aikanaan myös omiin syntymäpuroihinsa ja -jokiinsa. Siksikin, että
rotaatio alkaisi toimia!
Ja siksi, että jonain jouluna meillä
olisi vähintään kolme joulukalavaihtoehtoa.
Roosinpohja,
19. Marraskuuta 2013
Jukka Konttori

Timo Ruokonen ja Jukka Pulkkinen

Joulu tulla saa
Joulu tulla saa, kaikkia naurattaa.
Lapset odottaa, milloin lahjoja avata saa!
Iina Myntti 2. lk

Joulu
Joulu on kuin metsän tonttu, pakkaslumi ja joulutorttu.
Sillä on valkea parta ja punainen lakki.
Siniset silmät ja naurava suu.
Sillä on piparkakkua taskussa ja joulutorttua toisessa.
Se on joulu.
Hanna-Leena Lappalainen 2.lk
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

KALMAKOSKEN PATO EI TOIMI!
HISTORIAA
Kautta Suomen pienet ja isot kosket valjastettiin 1800-luvulla puun kuljetuksiin teollisuuslaitoksiin. Näin tapahtui Asunnan reitilläkin eli Havunjärvestä Havunjokeen, Asuntajärveen, siitä Myllylänjokeen, Hirvonjokeen, Pohjoisjärveen, Hoskarinjokeen ja viimein Keurusselkään, jossa puista
tehtiin isot lautat, jotka vedettiin hinaajilla Mäntän tehtaille. Puilla ei ollut nykypäivän kiirettä.
Uittamisen mahdollisti tämänkin reitin varrella koskien kohdalla useat uittorännit. Ainakin uittoränni oli Havunjoessa, Myllylänjoessa ja Hoskarinjoessa. Viimeiset uitot tällä reitillä tapahtuivat
1940 – 1950 lukujen vaihteessa. Puitten uittotapahtuma oli vietävä keväisin lähtöpäästä perille
Keurusselkään kolmessa viikossa. Uittaminen oli mahdollista vain keväisin lumien sulamisen
aikaan. Puitten uittamiseen osallistuivat kaikki kylän ja kauempaakin tulleet henkilöt, lapset, naiset
ja miehet. Työtä tehtiin se kolme viikkoa yötä päivää vuorotta.
Uittojen loputtua mukana katosi paljon romantiikkaa, yhteenkuulumisen tunne työssä ja kaiken
tärkein: silloin huomattavat tulot kyläläisille.
Jos Valte Kivinen uittojen vetäjänä eläisi, hänellä olisi niistä kerrottavana monia tositapahtumia.
Moni tapahtuma ei olisi julkaisukelpoinenkaan. Valte Kivinen iskisi silmää ja ilmoittaisi olevansa
vaitiolovelvollinen.
UITTOJEN LOPUTTUA
Koskiin jäivät uittorännit, jotka ovat lahonneet ajan kuluessa. Koskien raivaaminen uittoon ja
rännien rakentaminen estivät luontaisten vaelluskalojen (arvokalojen) nousun kutualueille. Pieni
osa vaelluskaloista elää vielä tällä reitillä. Vaelluskalojen nousun estää heti alussa Hoskarinjoessa
oleva Kalmakoski. Koekalastuksissa Kalmakosken alapuolella on todettu huomattavan suurikokoisia vaelluskaloja. Kalmakosken nykyinen tila estää niiden nousun kutupaikoille.
MITÄ YHTEISKUNTA ON TEHNYT?
Vuonna 2007 valmistui tämän Asunnan reitin kunnostussuunnitelma ja sen julkaiseminen tapahtui
silloin Männistöllä yleisötilaisuutena. Kunnostamiseen oli varattu huomattava summa rahaa ja kunnostamisen piti alkaa heti kesällä ja valmistua 2008. Kalmakoskeen olisi rakennettu kalaportaat.
MIKSI SUUNNITELMAA EI TOTEUTETTU?
Kalmakosken omistaja ei hyväksynyt kalaportaan piirustuksia. Ilmoitti rakentavansa koskeen
voimalaitoksen. Näin on eletty tähän päivään saakka ja Pohjoislahden osakaskunta on joutunut
ulkopuolisena Pohjoisjärven rannan asukkaiden tunteiden vastaanottajaksi, osallistumaan taloudellisesti Kalmakosken padon toiminnassa pitämiseen, antamaan neuvoja ja opastusta vedenpinnan
vakaana pitämiseen.
Kunnostamiseen varattu huomattava summa on siirretty muuhun kohteeseen.

Kyösti Vehmaskoski,
Pohjoislahden osakaskunnan sihteeri

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

KYLIEN YHTEISTYÖ NYT JA TULEVAISUUDESSA
Yhteiskuntamme on suurien ratkaisujen edessä kehittäessään toimintaansa lainsäädännöllisten
velvoitteidensa kanssa ja sekä jatkuvien taloudellisten ratkaisujen oikeanmukaisuuden ja tasapuolisuuden mahdollistamiseksi. Tämä meihin kaikkiin kohdistuvat päätökset sekä positiiviset että
negatiiviset herättävät epävarmuutta tulevaisuuden hahmottamiseen kohdalla yksilöinä, kyläyhteistöissä sekä kuntasektorilla että maakunnittain.
Naapurikylien ja oman kylän tulevaisuuden kehittyminen ovat vain ja ainoastaan meistä itsestämme kiinni.
Olemalla avoimia ja ennakkoluulottomia saavutamme yhdessä ja erikseen toisiltamme oppimalla jo
vanhoja sekä uusia keinoja selvitäksemme kyliemme tulevaisuuden haasteista.
Emme useinkaan tiedä, mitä rajan toisella puolella tehdään, tai mitä tapahtumia, koulutuksia ..
ym. järjestetään. Olemme kai liian itsekkäitä jatkuvasti ympärillä kiihtyvän arkielämän pyörteissä
ettemme uskolla ottaa lähinnä itseämme niskasta kiinni pitääksemme yhteyttä lähellä oleviin
yhdistyksiin ja ihmisiin oppiaksemme uusia yhdessä tekemisen taitoja ja löytääksemme myös jo
eletyistä järjestömaailmoista asioita, joita voisimme yhdessä päivittää nykyhetkeen.
Olemme Jämsän alueella kokoontuneet kylien kanssa pohtimaan kyliemme tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia. Ensimmäinen tilaisuus oli 18.9.2013 Porkkala kylätalolla, jossa osanottajia
oli ympäri Jämsään Kuorevettä, Länkipohjaa ja Juokslahtea ym. myöten 67 henkilöä. Tilaisuuksia
myös ollut Jämsänkosken keskustassa sekä Juokslahdella. Aina uhkien tulleessa koskettamaan
kylää ryhdytään toimimaan yhdessä nopeasti ja tehokkaasti, niin myös Koskenpäällä kävi, kun
kyläkoulun mahdollisesta lakkauttamisesta tiedotettiin. Nuoret perheet perustivat Koskenpään vanhempainyhdistyksen kehittämään ja puolustamaan omaan kouluaan ja Koskenpään kylän tulevaisuutta. Kylä ja sen ympäristö heräsi ymmärtämään vain ja ainoastaan yhdessä tekemällä saavutamme päämäärämme! Tämä periaate toimii myös Jämsän kylien että naapurikylien kanssa. Joten
eiköhän laiteta yhteistyö alkuun!
Porkkalan kylätalo valmistui keväällä 2013 viiden vuoden uurastuksen jälkeen. Siinä on kokoontumistila yli 100 henkilölle ammattitason keittiöineen ja saunoineen, joita on mahdollista vuokrata
tilaisuuksiin. Samalla tontilla sijaitsee huoltorakennus ja myös Porkkalan Riistapoikien metsästysmaja, jossa taukotupa ja lahtivaja nykyaikaisin varustuksin.
Tutustukaamme lähimpiin naapurikyliimme heidän kokoontumistiloihinsa ja toimintaansa sekä
suunnittelemaan yhteisiä tilaisuuksia, koulutuksia ja tapahtumia !
Toivotan Teidät lämpimästi tutustumaan Porkkalan kyläyhdistyksen ja Koskenpään muiden kylien
toimintaan ja ottamaan meihin yhteyttä yhteisen kokoontumisen merkeissä!
Tervetuloa myös Porkkalan Kylätalolle sunnuntai 1.12.2013 klo 16 Cantare-kuoron esiintymistilaisuuteen !
Tapaamistamme odotellen !
Kirsi Porkkala
Koskenpään kylän asukas 36v
Porkkalan kyläyhdistyksen jäsen 7v
Porkkalan Riistapoikien jäsen 7v
Koskenpään Marttojen jäsen 36v
Koskenpään vanhempainyhdistys 3 kk

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

MIKKOLANKANKAAN 24 TUNNIN HIIHTO
Etelä-Keuruun kyläyhdistys järjestää KYMMENENNEN
Perinteisen Mikkolankankaan 24-tunnin Hiihdon Mikkolankankaan valaistulla
ladulla 14.-15. helmikuuta 2014.
Tapahtuma alkaa perjantaina kello 18 ja päättyy vastaavasti lauantaina kello 18.
Kyseessä ei ole kilpailu, vaan hauska hiihtotapahtuma kaiken ikäisille.
Syksyllä 2014 tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä kun Etelä-Keuruun kyläyhdistyksen talkooporukka
sai valmiiksi mittavan urakan pururadan valmistuttua. Kaiken lisäksi olimme omalla aktiivisuudella
hankkineet myös valaistuksen. Valaistuksen osalta kiitos kuuluu Keuruun kaupungille ja
Metsäliitolle ( nykyään Metsä Group ).
Mietimme , että miten voisimme juhlistaa suurta ponnistustamme. 24-tunnin hiihto sai alkunsa
Mikkolankankaalla. Aikaisemmissa yhdeksässä hiihdossa lenkkiä on kierretty 52100 kilometriä,
28000 kierrosta 3500:n suorituksen aikana.
Tarkoituksena on muodostaa viestijoukkue, jonka jokainen jäsen kiertää latua vuorollaan
haluamansa ajan. Kierretyistä kierroksista pidetään kirjaa, sillä jokaisen joukkueen yhteistulos
lasketaan kilometreinä. Joukkueet huolehtivat itse hiihtäjien vaihtamisen ”lennossa”. Hiihtotavan
voi valita itse kuten tyylinkin.
Voittajia ovat kaikki mukana olleet. Hiihtäjille annetaan kunniakirja muistoksi osallistumisesta.
Pohjoislahden ala-aste toimii hiihdon tukipisteenä. Koululla on mahdollisuus käydä suihkussa ja
lisäksi koululla on oppilaskunnan ja kyläyhdistyksen yhteinen kahvio josta voi ostaa hernekeittoa,
kahvia, voileipiä ym. pikkupurtavaa. Vaihtopaikalla on tarjolla lämmintä mehua oman
hiihtovuoron päätteeksi ja makkaraa myynnissä. Muutoin jokainen joukkue huolehtii omasta
huollostaan itse. Kunniakirjan saa kahviosta oman hiihtovuoron jälkeen.
Pakkasrajana on noin 15 astetta .
Jokainen joukkue laatii listan omista hiihtäjistään. Listasta tulee ilmetä hiihtojärjestyksessä
hiihtäjän nimi ja kellonaika jolloin hiihtäjä on ladulla. Lista tulee toimittaa allekirjoittaneelle
noin viikkoa ennen hiihtoa (mieluiten sähköpostilla). Pienet poikkeamat eivät haittaa mutta
hankaloittavat kunniakirjojen laadintaa.
OSALLISTUMISMAKSU ON 30 EUROA / JOUKKUE
Maksu suoritaan Etelä-Keuruun kyläyhdistyksen tilille
Keuruun Osuuspankkiin 476210-220713 ennen hiihtoa.
Ilmoittautumiset sähköpostilla 01.02.2014 mennessä
allekirjoittaneelle.
OLETTE LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA
TALVISEEN JUHLATAPAHTUMAAN!
Jussi Santaniemi 0400-541471
jussi.santaniemi@nic.fi

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

MÄNNISTÖ TIEDOTTAA
Kiitos kaikille Nuorisoseuran toiminnassa mukana olleille!
Toiminta jatkuu vireänä, suunnitelmissa on talon ja urheilukentän kunnostus,
tähän tarvitsemme talkoolaisia.
KAIKKI JOUKOLLA MUKAAN!
Taloa vuokraamme edelleen
kokouksiin ja juhliin
sekä hoidamme myös
pitopalvelun.
Yhteys
Anneli Lehtoseen
puh. 040-774 0331

HIRVENMETSÄSTYSTÄ
Heräsin aamulla seitsemältä, puin vaatteet päälle ja menin
aamupalalle. Aamupala oli valmiina. Söin ruisleivän,
jonka päällä oli juustoa ja join maitoa. En ollut pakannut
mitään punaista, kun ei löytynyt. Kumisaappaat olin pakannut jo edellisenä iltana valmiiksi. Aamupalan jälkeen
hain repun huoneestani, otin punaisen takin naulakosta ja
lähdin ulos odottamaan taksia. Minua ei jännittänyt ollenkaan, vaikka metsästys oli minulle ensimmäinen kerta.
Kun tulin kouluun, kaksi hirvimiestä pyysi, että siirtäisimme pulpetit sisään luokkaan. Tapahtuma
alkoi kello yhdeksän, jolloin jaettiin passipaikoille menijät. Tämän jälkeen käytiin läpi tapahtuman
kulku ja siirryttiin autoilla lähtöpaikalle.
Olin Markun kanssa passissa, joka oli yksi hirvimiehistä. Jätimme auton kodalle ja lähdimme
kävelemään kohti metsää. Jäimme metsäaukiolla olevalle kivelle seisomaan. Markku laittoi pyssyn
valmiiksi ja yritti ottaa yhteyttä muihin miehiin radiopuhelimella. Siinä sitten seisoimme ja kuuntelimme tuleeko hirviä. Oli todella hiljaista. Pari joutsenta äänteli jossain kaukana ja ajolaiset pitivät
meteliä. Autoja meni välillä ohi ja alkoi tulla kylmä, mutta silti seisoimme siinä vielä. Viimein, kun
Markku soitti jolle kulle niistä miehistä, saimme tietää, että metsästys oli ohi. Emme tällä kertaa
saaneet hirveä. Sen jälkeen lähdimme takaisin yhteiselle kokoontumispaikalle.
Kaikki muut olivat jo tulleet, kun me saavuimme. Menimme kodan sisälle odottamaan makkaran
paistumista. Makkaran paistuessa varpaatkin lämpesivät, eikä ollut enää kylmä. Söimme makoisaa
makkaraa ja joimme limsaa. Makkara ja limsa maistuivat hyvälle metsästyksen jälkeen. Sen jälkeen
Kyösti piti pienen puheen, jossa hän kiitti meitä ja kertoi menneistä hirvenmetsästyksistä.
Koululla odotti vielä makkaran päälle lihakastike ja perunat. Oli kiva olo, kun maha oli täynnä ja ei
ollut kylmä.
Maria Nurminen 5 lk
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

Etelä-Keuruun kalentereja
vuodelle 2014 nyt myynnissä!
Todella upeita kuvia kylältämme!
Seinäkalenteria on nyt saatavana hintaan
10 € kpl tai 5 kpl hintaan 40 €.
Kalenterit ovat myynnissä ainakin:
-Keuruun Kirjassa ja paperissa myymälän
normaaleina aukioloaikoina
(ma-pe 10-17 ja la 10-14)
-Joulumyyjäisissä Männistöllä 7.12
-Kyläyhdistyksemme johtokunnan jäseniltä
ja puheenjohtajalta Kivisen Tuomolta
(p. 050 495 5285) voi myös tiedustella

Koulun 125-vuotisjuhlista
on koostettu DVD. DVD:t ovat myynnissä ja niitä voi tiedustella koululta Ritolan Markulta.
DVD on nähtävillä myös joulumyyjäisissä Männistöllä. Siellä voit tehdä siitä tilauksen.

Kyläyhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun
voi vielä maksaa jos on päässyt unohtumaan. Maksu on 8 € / talous ja maksun voi maksaa
seuraavilla tilinumeroilla:
-FI06 4762 1020 0207 13 (POP)
-FI04 1050 3000 1118 32

Kyläluudan sähköpostiosoite on kylaluuta.etelakeuruu@gmail. com
Toivomme, että laitatte tänne tulemaan omia sähköpostiosoitteitanne, niin saamme lähetettyä tiedotteita ja myös aina Kyläluudan uusimman numeron suoraan sähköpostilla teille. Jossakin vaiheessa
Kyläluuta-lehden jakelu tulee siirtymään sähköiseen muotoon (silloin paperikopiot lehdestä saatavissa vain tietyistä noutopaikoista tai erikseen sovittaessa). Myös tämän takia olisi hyvä olla mahdollisimman kattava lista sähköpostiosoitteista.

Kylämme uudet nettisivut löytyvät osoitteesta:
http://www.keuruunkylat.fi/ kylat/etela-keuruu

Kylämme sivut Facebookissa
löydät hakusanalla Etelä-Keuruun Kyläyhdistys

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

