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TERVEHDYS KYLÄLUUDAN LUKIJAT!
Lokakuun lopussa päättyi kaksi vuotta kestänyt Keuruun kylien yhteinen, kaupungin hallinnoima
Vesuri -ryhmän Eu- rahoitteinen Kylävoimaa kehittämishanke. Tämän hankkeen tarkoituksena oli
aktivoida kyliä, parantaa kylien toimintaympäristöä, kehittää toimintoja ja saada kaupungin päättäjät huomaamaan, että kylillä ollaan hereillä. Yhden kylän vaikutusmahdollisuudet kaupungin
suuntaan ovat rajalliset ja vaikka kylillä on mahdollisuus toimia ohi kuntatason, kylät tarvitsevat
toimintaansa myös kaupungin tukea. Tämän tosiasian siivittämänä Kylävoimaa hankkeen jatkoksi
keuruulaiset kylät päättivät perustaa Kyläparlamentin hoitamaan jatkossa kylien edunvalvontaa
kaupunkiin päin. Perustamiskokous ja järjestäytyminen oli syyskuun alussa ja yhden kokoontumisen myötä on jo otettu kantaa ja kirjelmöity kaupungin päättäjiä kyliä kiinnostavasta valokuitu
asiasta Keuruun osalta. Kylävoimaa hankkeen projektipäälikkö Kirsi Heiskasen ansioksi suuressa
määrin voidaan katsoa niin Kyläparlamentin perustaminen kuin koko hankkeen onnistuminen
ja loppuraporttina kaupungin johdolle luovutettu kylien yhteinen Kehittämisuunnitelma,jonka
toivotaan toimivan tulevien kyliä koskevien päätösten pohjana. Tämän kahden vuoden jälkeen voi
hyvällä syyllä todeta Keuruun kylien puhaltavan nyt yhteen hiileen.
Kyläyhdistyksen vuoden toiminnan pettymys oli 24-tunnin hiihdon peruuntuminen, on kuitenkin
vietetty koulun kanssa Kevätjuhlia, pidetty Sinisilmä kioskia, hoidettu Keuruun Markkinoiden yövalvontaa, pidetty Pohjoisjärven Riistamiesten kanssa järjestystä yllä Neste- rallissa Jukojärvellä,
Sikajuhlailtu yhdessä Pohjoislahden Ns. kanssa, laivaristeilty 53 henkilön seurueella Tallinaan ja
järjestetty talkoita pururadalla, tulossa on vielä perinteinen Hirvikeitto ja Joulumyyjäiset Männistöllä ja tietenkin lauletaan Joululauluja Häkkisessä, Airolahdessa ja Mäkikylällä.
Odotettu osayleiskaava Pohjoisjärven ja Mikkolankankaan alueelle etenee ja saanee kaupunginvaltuuston päätöksen lähiaikoina.
Tulevan vuoden uutena tapahtumana on tulossa Iso Kala pilkkikilpailu helmikuun lopussa Ison
Kirjan ja Pohjoisjärven alueelle. Tämän kilpailun järjestelyistä vastaavat Iso Kirja, Etelä-Keuruun
Kyläyhdistys ja Pohjoislahden Osakaskunta.
Kiitokset kaikille talkoolaisille, toimintaamme osallistuneille, kyläyhdistyksen jäsenille ja
yhteistyökumppaneille sekä kylämme ystäville!

Hyvää Joulua ja Onnellista Vuotta 2015 !
Tuomo Kivinen
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

KAUNEIMMAT JOULULAULUT

HARJULINNASSA
7.12.2014 klo 18.00.
Tervetuloa!
Häkkisen maaseutuseura ry
Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta vuotta!

KODALLA
su 7.12. 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 tunnuksella ”Kitara ja mies”.
Ajo-ohje: Koskenpääntietä koulun risteyksestä 3,2 km. Oikealla
puutavaran varastopaikalla vastapäätä Männiköntietä.
Keuruun seurakunta
Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry
Pohjoisjärven Riistamiehet ry

VUORISELLA,
Roosinpohjantie 196
10.12. klo 18.00
Lämpimästi tervetuloa!

Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

Hyvää Joulua !
Erilainen joulu
On hyvä että joulu,
on aina erilainen.
Joskus iloinen ja villi,
joskus hilpeä,
joskus mietteliäs.
Siilit joulun nukkuu,
käki joulunakin
jossain kukkuu.
Sammakon joulu unelias,
Karhun samantapainen.
JOULU ON AINA HYVÄ!
Aino Lappalainen 3lk

Joulu
Tonttu ulkona nukkuu,
missä käki kukkuu.
On pukki jo liikkeellä,
lapset odottaa mäellä.
Kun pukki saapuu,
kaikki lapset kaatuu.
Pukki nauraa Ho Ho Hoo,
Lapset myöskin Hi Hi Hii.
Pukki lahjat antaa,
seuraava määränpää Vantaa.
Joulutonttu
Ilmari Pummila 4lk
Oli kerran perhe.
Perheeseen kuului: pikkuveli, isosisko, äiti ja isä.
Heillä oli myös lato jossa asusteli talvella tonttu.
Tonttu kävi joka ilta, päivä ja aamu kurkkimassa että miten
kaikki käyttäytyivät. Oli joulukuun ensimmäinen päivä.
Lapset avasivat ensimmäistä joulukalenterin luukkua.
Se oli kuva joulukalenteri.
Luukusta paljastui kaksi joululahjaa.
Tonttu meni katsomaan ikkunasta.
Tonttu näki kuinka iloisia lapset olivat.
Tonttukin tuli iloiseksi.
Muista sinäkin olla kiltti.
Hei hei!
Iina Myntti 3lk

Minun toivejouluni
Minä toivon enkelien laulua.
Minä toivon hyvää joulumieltä
jokaiselle. Minä toivon näkeväni
tontun. Minä toivon joulupukin
saapuvan. Toivotan Jeesukselle
hyvää joulua ja olen onnellinen,
että hän on luonani aina
ja jokaisella maailmassa.
Sanni Pihlajamäki 4 lk

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

HARJULINNA KOKOSI KYLÄN KOMEASTI KOOLLE
Kylävoimaa –hankkeen kautta heränneen innostuksen myötä järjestettiin Harjulinnassa kuluneena
kesänä iltamat muutaman vuoden tauon jälkeen. Vastikää uuden punamullan seinilleen saanut seurantalo keräsi heinäkuisena perjantai-iltana noin 150 osallistujaa viettämään yhteistä iltaa. Joukossa oli ilahduttavan paljon vapaa-ajan asukkaita ja uusi kasvoja aina naapurikunnista saakka. Lähes
puoli kylää olikin osallistunut iltamien valmisteluihin ja sai aikaan upean illan.
Ohjelmassa panostettiin nuoreen voimaan ja yhteistyöhön. Kyläkoulun oppilaat esittivät mukaansatempaavaa ohjelmaa: Valo Maahinen soitti pianoa ja hän myös lausui runoja ystävänsä Ilmari Pummilan kera. Henni Pihlajamäki astui lavalle isänsä Tommin ja enonsa Ari Pummilan kanssa, jotka
säestivät hänen lauluaan. Arseni Smirnov laittoi harmonikkansa soimaan ja Anni-Maria Vilhunen
esitteli, kuinka huilu helähtelee. Sellon säveliä viritti ilmoille puolestaan Silja Soini. Ohjelman
päätteeksi pääsi myös kokenut kuorolaulaja Paavo Arola antamaan taidonnäytteensä yksinlaulussa.
Jo perinteeksi muodostuneessa kylätietovisassa tarjottiin kiperiä kotiseututietämyksen pähkinöitä
purtavaksi. Sen lisäksi Aulikki ja Risto Liukko olivat tuoneet esille vanhoja esineitä tunnistettaviksi. Pihalla oli mahdollisuus opetella vastan/vihdan tekoa Korpisen pariskunnan opastuksella
sekä osallistua erilaisiin pihapeleihin. Lapsivieraille oli puolestaan tarjolla kasvomaalausta Elli
Vesterisen piirtämänä sekä talutusratsastusta Riina ja Noora Santalan avustamana. Hevosten ohella
ihastusta herättivät myös Isosta Liukosta tuodut kanat pikku tipuineen.
Tapahtuman tarkoituksena oli osaltaan herätellä kyläläisiä kaivamaan muistojaan esiin. Tarinateltassa pyydettiinkin yleisöä alkaneeseen kyläkirjaprojektiin liittyen tunnistamaan vanhoja
valokuvia ja kertomaan omia muistojaan kylän elämästä Hillevi Pänkäläiselle ja Liisa Vesteriselle.
Kaupungintalolta oli saatu lainaksi historiallinen filmi ”Keuruun pyhää ja arkea”, jossa vilahteli tuttuja kasvoja vuosikymmenten takaa.
Tapahtuman kruunasivat emäntien leipomat kahvioherkut sekä ulkona paistetut letut ja makkarat.
Onnistuneeseen iltaan tarvittiin lisäksi tehokkaita arvanmyyjiä ja hyviä palkintoja. Alueen yrityksillä oli myös mahdollisuus esitellä tuotteitaan ja palveluitaan. Illan päätteeksi iltamaväki pääsi
pyörähtelemään lattialla paikallisen Kisällit-yhtyeen soittaman musiikin tahdissa.
Harjulinna avasi kuitenkin ovensa yleisölle uudestaan heti sunnuntaina, jolloin kyläläiset kokoontuivat perinteiseen maakirkkoon. Palveluksen jälkeen olikin kirkkokahveilla mukava taas tavata
tuttuja. Näin toteutettu juhlakokonaisuus tuntui toimivan hyvin, joten tulevana kesänäkin on lupa
odottaa vastaavaa.

Kesätapahtuman muistiin merkitsi
iltamien juontajana toiminut
Liisa Vesterinen

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

LUONNONSUOJELIJOITA, TONTTUJA JA MESIKÄMMENIÄ
“Itseasiassa, olette enemmän luonnonsuojelijoita, kuin he, jotka parrikaadeilla luonnon arvoista
toitottavat. Omista kiireistänne huolimatta pysähdytte kuuntelemaan vastaantulevien ihmisten
mietteitä ja murheita. Talvisin ruokitte jänikset ja pikkulinnut. Huolehditte hirvikannasta. Riistaa
sekä ihmisiä häiritsevistä pedoista. Keväällä laitatte pienten ja suurten lintujen asumukset kuntoon.”
Kolmenkymmenen tonttupukuisen makkaranpaiston ammattilaisen edessä tuollaisen tokaiseva henkilö saa yhden jos toisen tontun ajattelemaan henkilön mielenterveyden kuntoa - tai ehtoollisviinin
käymisastetta. Ja että pappismies vielä!
Tarkemmin ajateltuna näinhän se taitaa olla. Sitä ei vain tule ajateltua niin. Ehkä auttaminen on
itsellemme niin arkipäiväistä, että se vaatii ulkopuolisen huomautuksen asiasta. Uskottava se kai
on, kun kirkonmies niin väittää. Toivottavasti myös muilla ihmisillä olisi samankaltainen mielikuva
nykypäivän metsästäjistä kuin tuolla optimistisella liperinkantajalla.
Keväällä Letkujokivartta kulkenut metsäkaurispari, maailman kaunein hirvieläin, sai neljä vasaa.
Syksyyn tuosta porukasta on näköhavaintojen perusteella selviytynyt aikuisten lisäksi kolme jo lähes
naaraan kokoiseksi kasvanutta jälkeläistä.
Parhaiten tältä vuodelta metsästäjien mieliin jäänee kuitenkin vuosikymmenten jälkeen alueella
alkanut karhujahti. Runsas kanta johti karhuluvanhaltijan kehotukseen lähteä seuran alueella karhun
pyyntiin. Alkusyksyn aamuöinä liikkeellä oli pääasiassa porukan nuorimmat pyytäjät koirineen.
Tuoreille jäljille päästyttyä hälytettiin passeihin muut karhujahtiin osallistuneet ikinuoret. Keväästä asti seuratut yksilöt saivat houkuteltua ahkerimmat pyytäjät metsiin aamuyö toisensa jälkeen.
Muutamaan kertaan koirat saivat otson
liikkeelle, pysäyttämättä niitä kuitenkaan
haukkuun tai muuten metsästäjien ulottuville. Kaato jäi vielä odotuttamaan itseään, mutta riistakameraan ikuistetut kuvat paloivat pyytäjien mieliin valamaan
uskoa kaadon onnistumisesta tulevina
vuosina. Uskon ja toivon porukkamme
myös tulevaisuudessa koristavan tuota
elokuun vielä vihreää maisemaa omilla
heleän oransseilla tonttupuvuillaan.

Kiitos syksyn yhteisistä hetkistä
ja retkistä.
Hyvää ja Rauhallista Joulun odotusta
ja Onnea tulevalle vuodelle.
Pohjoisjärven Riistamiesten
elokuinen tonttu, petoyhdysmies
Juho Heikkilä
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

MATKUSTUS AVARSI!
La 25.10. puoliltapäivin Matka-Mäkelän suurin linja-auto täyttyi keskustaajamasta, koulumme
pihasta, Mäntäntien varrelta ja vielä Hämeenlinnasta ja Helsingistä iloisilla, täynnä toivoa olevilla
ja jännittävien ihmisten tapaamista odottavilla risteilykansalaisilla. Matkan aikana unohdettiin
parisuhteet olivatpa ne onnellisia tai onnettomia.
Etelä-Keuruun kyläyhdistykselle on muodostunut jo perinne risteilymatkasta vuoden lopulla
naapurimaihimme. Eteläisestä naapuristamme Virosta/Estoniasta on muotoutunut mieluisampi
kohde halvemman hintatason vuoksi. Lisäksi kielellinen ilmaisumme on lähellä toisiamme. Olimme
aikanaan Ruotsin alamaisena ja sen ajan kohtelumme on valtaapitävän toimesta muistissamme
siirtynyt sukupolvilta toisille. Vääryydet muistetaan pitkälle. Ruotsi ei ole meille suomalaisille
siitäkään syystä vielä matkailullisesti riittävän houkutteleva.
Laivan ruokailuissa
noutopöytä on meille monille
niukkuudessa elämään tottuneille
unenomainen. On kaviaarista
läskisoosiin kaikkea mahdollista.
40-luvulla syntyneet eivät
voineet lapsuudessaan nähdä tätä
runsautta edes unissaan. Ja hyvän
ruuan kanssa sai nautiskella
vapaasti erilaisia viinejä ja oluita.
Otettiinpa meidän pöydässä
ruokanapsitkin, koska se edistää
ruuansulatusta. Kyllä me oltiin
Kuva: Tuomo Kivinen
hienoa kansaa hienossa seurassa.
Voiko tätä ihanuutta jatkua tulevaisuudessa? Kyllä, mutta se on meistä itsestä kiinni.Ruokailun
jälkeen ei ollut puhettakaan lepäämisestä. Sittenhän se elämä oikein alkoi. Oli hajustemyymälää,
pallomeriä, liemiruokamyymälää erilaisten tarjousten houkuttelemina. Liemiruokamyymälän
ilmaisista tarjouksista toiseen kiertämällä olo alkoi tuntumaan taivaalliselta. Ainakin kertomusten
mukaan se on juuri sellaista. Totuutta ei ole kukaan tullut kertomaan.
Sitten tuli halu tanssia yksin parina tai joukon mukana. Ei haitannut aikaisempi kokemus, hankittu
taito tai kokemattomuus. Musiikki vei mukanaan lapsista mummoon ja vaariin. Kukaan ei
esittänyt edes paheksuvaa katsetta. Moni meistä esitti karaokea. Meidän esiintyjät olivat todella
huippuluokkaa yleiseen tasoon verrattuna. Kyllä meidän lapsuusajan opettajienkin pitäisi joskus
irrottautua harmaasta arjestaan ja nähdä ihania tulkintojamme Olavi Virrasta Diandraan.
Tuli aamuyö ja väsymys iski. Suunnitelmat eivät kaikilla toteutuneet. Iloitkaamme niiden kanssa,
joilla toteutui. Jossakin elämän vaiheessa hyvä uni ohittaa kaikki muut mahdollisuudet. Aamu,
herääminen ja taas ruokailemaan. Elämä on täydellistä. Laivasta kaupungille. Tallinna houkuttelee ja
vie loputkin varatut eurot.
Paluumatka laivalla Helsinkiin. Paluu arkeen tuntuu viimeistään linja-autossa. Väsyttää. Olisi
pitänyt pysyä kotona. Jäimme paluumatkalla linja-autossa kaipaamaan aina mukana olleen tumman
rouvan kokemusperäisiä kertomuksia. Niistä emme nyt saaneet nauttia. Missä vika?
Maanantai koitti. Kävelyä pihalla jakoavain pehvataskussa. Ei se liemiruoka, vaan valvominen.
Jälleen elämä kuitenkin voitti! Odotamme seuraavaa matkaa.
Kyösti, matkalla mukana.
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

TIEDOTTEITA
Lehti jaetaan osalle vastaanottajia kokeilumielessä pienempään A5 -kokoon
tulostettuna. Kommentteja uudesta koosta voi laittaa kyläluudan sähköpostiosoitteeseen.
Halutessaan lehden voi lukea ja tulostaa A4-kokoisena kylämme nettisivuilla olevasta versiosta.

Etelä-Keuruun kalentereja vuodelle 2015 nyt myynnissä!
Todella upeita kuvia kylältämme!
Seinäkalenteria on nyt saatavana
hintaan 10 € kpl tai 5 kpl 40 €.
Kalenterit ovat myynnissä ainakin:
-Keuruun Kirjassa ja paperissa myymälän
normaaleina aukioloaikoina (ma-pe 10-17 ja la 10-14)
-Joulumyyjäisissä Männistöllä 13.12.
-Kyläyhdistyksemme johtokunnan jäseniltä
ja puheenjohtajalta Kivisen Tuomolta (p. 050 495 5285)
voi myös tiedustella

Kyläyhdistyksen tämän vuoden jäsenmaksun
voi vielä maksaa jos on päässyt unohtumaan. Maksu on 8 € / talous ja maksun voi maksaa
seuraavilla tilinumerolla: FI06 4762 1020 0207 13 (POP)

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

Kylämme sivut Facebookissa löydät hakusanalla Etelä-Keuruun Kyläyhdistys
Kylämme edustajat kyläparlamentissa ovat
Sari Mäkinen-Hankamäki: sari.makinen-hankamaki@jamk.fi p. 044 093 3628
Hillevi Pänkäläinen: hillevi.pankalainen@gmail.com p. 0400 546 406
Liisa Vesterinen: liisa.vesterinen@nic.fi p. 050 468 0129
Tuomo Kivinen: tuomo31@gmail.com p. 050 495 5285
Joulupuuhia
Äiti puuroa keittää,
Pikku-Juho voltteja heittää.
Ja Iita pipareita tekee,
mutta minä lasken mäkee.
Jaakko Pänkäläinen 3lk

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

MIKKOLANKANKAAN 24 TUNNIN HIIHTO
Etelä-Keuruun kyläyhdistys järjestää KYMMENENNEN
Perinteisen Mikkolankankaan 24-tunnin Hiihdon Mikkolankankaan valaistulla
ladulla 06.-07. maaliskuuta 2015.
Tapahtuma alkaa perjantaina kello 18 ja päättyy vastaavasti lauantaina kello 18.
Kyseessä ei ole kilpailu, vaan hauska hiihtotapahtuma kaiken ikäisille.
Syksyllä 2014 tuli 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 01.02.2015 mennessä
allekirjoittaneelle.
OLETTE LÄMPIMÄSTI TERVETULLEITA
TALVISEEN JUHLATAPAHTUMAAN!
Jussi Santaniemi 0400-541471
jussi.santaniemi@nic.fi
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MÄNNISTÖN KUULUMISIA
Tämän vuoden remontit ovat loppusuoralla, oviremonttti on vielä kesken. Pelikenttälaitteet saadaan
paikoilleen keväälllä. Ensi vuoden remontti on seurantalon yläpohjan lämpöeristys. Talkooapua
tarivtsemme. Seuraavassa kyläluudassa tiedotamme paremmin projektin toteutumisesta.
Vuoden aikana on seuralla ollut melko vilkasta. Tilaisuuksia on ollut monenlaisia. KIITOS kaikille
talkoisiin ja tilaisuuksiin osallistuneille ja muille tukijoillemme.
Näytelmäpiirin kevätnäytelmä on Markku Hattulan ja Arto Seppälän kirjoittama

“KULTAKUUME”
Esitykset: ensi-ilta pe 27.3.2015 klo 19.00
su 29.3.2015 klo 14.00
ma 06.4.2015 klo 14.00
pe 10.4.2015 klol 19.00
su 12.4.2015 klo 14.00
ke 15.4.2015 klo 19.00
pe 17.4.2015 klo19.00
pe 24.4.2015 klo 19.00
su 26.4.2015 klo14.00
muutokset pidätetään.
TERVETULOA!
Toivotan kaikille nuorisoseuran ja itseni puolesta
RAUHALLISTA JOULUA JA MENESTYKSELLISTÄ UUTTA VUOTTA!

Kuva: Seppo Niemi

Anneli Lehtonen, puheenjohtaja

Sikajuhlat järjestettiin 4. kerran Männistöllä. Sää ei tällä kertaa suosinut muuten onnistunutta
tapahtumaa, mutta taas kerran yksi sika katosi juhlijoiden suihin. Kuvassa Niittymäen tilan isäntä
Antti Niittymäki valmiina annostelemaan sikaa.
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

