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Airolahti ▪ Häkkinen ▪ Liukko ▪ Iso Kirja/Aika Oy ▪ Honka-Mannila ▪HuhkojärviMäkikylä ▪Roosinpohja ▪Pohjoisjärvi ▪Pohjoislahti/Manniskylä
Kioskiasiaa
Puheenjohtajan tervehdys
Häkkisen Maaseutuseuran jäsenkirje
Pohjoislahden Nuorisoseuran tervehdys
Neste Rallin talkooasiaa
Kyläyhdistyksen johtokunnan ja kyläkuntien tiedotusvastaavien yhteystiedot
Kyläyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2018

Kioski Sinisilmä palvelee teitä myös tulevana kesänä Pohjoislahden alakoulun
pihapiirissä, osoitteessa Koskenpääntie 5.
Kioski avataan 2.6. ja se on avoinna joka päivä klo 13 – 19.
Toivotamme kaikki tervetulleiksi kioskille. Käyttämällä kioskin
palveluja tuet nuorten työllistymistä.
Näkemisiin kioskilla 😊
_____________________________________________________________________
Jos olet täyttänyt 15 vuotta ja kiinnostunut työskentelemään kesän 2018 aikana Etelä-Keuruun
kyläyhdistyksen kesäkioskilla, niin ota pikaisesti yhteyttä:
sinikka.jokela@sasky.fi tai 040 546 8424
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Kevättervehdys kyläyhdistyksestä!
Näin kesää kohti mennessä on mukava vähän muistella menneen talven lumia. Joulukuun myyjäiset
olivat taas menestys ja hirvikeittokin teki niin hyvin kauppansa, että lopulta jouduimme myymään
”eioota”. Seuraavalla kerralla muistamme tämän ja lataamme kattilat täyteen. Kiitos kylän
hirviseurueille keittolihan lahjoituksista, josta saatu tuotto mahdollistaa paremmin koulumme
oppilaiden retkien toteuttamisen.
Helmikuun Laturieha kokosi kyläläisiä hienosti Mikkolankankaan hiihtoladuille, jotka tänä talvena
olivatkin huippukunnossa. Etenkin kylän pieni väki oli reippaana paikalla pitämässä latuja auki 😊Toivon
mukaan ensi talven lumitilanne mahdollistaa sen, että tapahtuma saa jatkoa ehkä hieman isompanakin;
esim. 24-tunnin hiihtotapahtumaa on kuulemma kaipailtu ainakin muilla kylillä
Kevättalven komeat hankikannot olivat melkein jo sulaneet, kun Kotona kylässä-hankkeen
kyläpäiväkierroksen viimeinen etappi 26.4. starttasi Etelä-Keuruulle ja kyläämme kiersi kaksi melkein
täyttä bussillista kylästämme kiinnostuneita osallistujia. Sen lisäksi teitä kyläläisiä oli hienosti paikalla
edustamassa kyläämme.
Kyläkierroksen ensimmäinen pysähdys tehtiin Vanhalla Laivurilla, jossa Rinteen Maija joukkoineen piti
upeasti huolen osallistujien kahvituksesta. Niinimäen luomutilalla meille oli järjestetty tiivis mutta
leppoisa tietopaketti tilan toiminnasta ja Mäkisen Ismo Pelismo Oy:stä kertoi meille oman
yritystoimintansa mielenkiintoisista alkuvaiheista ja nykytilasta. Matka takaisin Keuruun keskustaan
taitettiin osaksi vanhaa Keuruu-Mänttä tietä eli Roosinpohjan kautta, mikä alkutaipaleen mutkittelun
jälkeen onnistui hienosti kevään kelirikosta huolimatta. Kiitoksia kaikille osallistujille ja etenkin
tapahtuman järjestelyihin osallistuneille.
Huhtikuun aikana saimme ilahduttavan tiedon, että kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt
kaupunginhallituksen päätöksen rakennuttaa lisätila Pohjoislahden alakoululle. Päätös on kylällemme
ainutlaatuisen tärkeä, jotta koulun toiminta sujuu jatkossakin laadukkaasti, etenkin kun
oppilasmääräennuste on kasvava. Ennusteen mukaan lukuvuonna 2019 – 2020 oppilasmäärän pitäisi
nousta yli kuudenkymmenen. Lisätilan suunniteltu valmistumisajankohta on kevät 2019.
Kioski Sinisilmä avaa ovensa kesäkuun alussa ja toivotamme kaikki teidät tervetulleiksi käyttämään
kioskin palveluja. Viime kesänä kioski työllisti viisi kylän nuorta ja toivon mukaan tänä kesänä tuo määrä
nousee kuuteen, jotta saamme pidettyä kioskia hieman pidempään auki.
Kesän aikana osallistumme myös Neste Rallin järjestelyihin, jotta kansainvälinen tapahtuma saadaan
jälleen kerran onnistuneesti toteutettua Keski-Suomessa. Tervetuloa talkooporukkaan mukaan.
Tiedotteen mukana jaamme Kotona kylässä-hankkeen puitteissa laaditun Turvallisuussuunnitelman ja
tiedotteesta löydät kyläyhdistyksen, Häkkisen maaseutuseuran ja Pohjoislahden nuorisoseuran
jäsenmaksulomakkeet/-ohjeet. Jäsenmaksu oikeuttaa osallistumaan yhdistyksen päätöksentekoon ja
osaltaan jäsenmaksutulot mahdollistavat yhdistysten erilaisten kehittämistoimien onnistumisen.
Yhdistysväki tekee paljon töitä kylämme elinvoimaisuuden eteen, josta saamme kaikki kylällä asuvat ja
täällä aikaa viettävät nauttia.
Aurinkoista jäätelökesää toivoen,
Sinikka Jokela
puheenjohtaja
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Tervehdys Häkkisen maaseutuseurasta!
Muistathan että jäsenetuna voit järjestää
Harjulinnassa kustannuksetta omia tilaisuuksiasi
sekä käyttää Harjulinnan ruoka- ja kahviastioita.
Harjulinnaa myös mielellään vuokrataan erilaisiin
tilaisuuksiin. Vuokrausta koskevissa asioissa
yhteydenotot isäntä, Esa Vilhuseen tai
puheenjohtaja Mirja Pummilaan.
Harjulinnan vesikaton peruskorjausta valmistellaan
toteutettavaksi tämän vuoden aikana. Katon
korjaaminen vaatii lisärahoitusta ja talkooapua.
Yhdistys ottaa mielellään vastaan raha- ja
tavaralahjoituksia.
Harjulinna-aiheisia taiteilija Ulla Tulosen akvarellin
pohjalta painettuja postikortteja on edelleen
saatavana kolmea eri mallia. Niitä on tarjolla seuran
tapahtumissa.
Perinne- ja historiatiedon keruuprojektin
tarinoiden ja valokuvien keruu jatkuu.
Muisteluiltoja ja retkiä järjestetään. Yhteydenotot
Liisa Vesterinen (050-4680129) tai Hillevi
Pänkäläinen (0400-546 406).
Maaseutuseura osallistuu aktiivisesti Keuruun kylien
yhteiseen Kotona Kylässä –kehittämishankkeeseen.
Projektipäällikkönä toimii Kati Hiiliaho (p. 040-653
1070 tai kati.hiiliaho@keuruu.fi).
Keuruun Kyläparlamentissa Etelä-Keuruun
kyläyhdistyksen nimeäminä edustajina toimivat
Hillevi Pänkäläinen, Liisa Vesterinen, Sari MäkinenHankamäki ja Tuomo Kivinen.
Jos et vielä ole seuramme jäsen, toivomme sinun
liittyvän! Antoisien tapahtumien ja Harjulinnan
käyttömahdollisuuden lisäksi jäsenetuihimme
kuuluu klapisirkkelin ja betonimyllyn käyttö.
Toivomme kasvua jäsenkuntaamme jotta voimme
edelleen aktivoida seuran toimintaa.

Jäsenmaksu on 20 €/talous/vuosi Ohjeet vuoden
2018 jäsenmaksun suorittamiseen:
JÄSENMAKSU 2018
Pankki: Keuruun Osuuspankki
Tili: FI69 4762 1020 0218 10
Maksu 20 €
Viite: Jäsenen nimi ja osoite
Eräpäivä 31.05.2018
Kuluvan vuoden tapahtumia:
• Hispe-ryhmän kesäretki su 17.6. klo 13, lähtö
Sahinlammen P-paikalta yhteiskyydein
• Yhteislauluilta, ajankohta avoin
• Maakirkko su 1.7.
• Elokuvailta Harjulinnassa, ajankohta avoin
• Valoa iltaan pe 28.9. klo?
• HISPEn muisteluilta syksyllä, ajankohta avoin
• Kauneimmat joululaulut su 2.12.2017
Harjulinna
Häkkisen maaseutuseura ry toimii eteläisimmän
Keuruun alueella: Häkkisestä Pummilaan,
Roosinpohjaan ja Liukkoon. Seura kokoaa
tapahtumiinsa yhteen kyläläisiä ja vapaa-ajan
asukkaita.
Seura tiedottaa tapahtumista tekstiviestein,
tiedottein ja sähköpostitse. Jotta tämä olisi
mahdollista kattavasti, laitathan puheenjohtaja
Mirja Pummilalle tekstiviestillä tai sähköpostilla
omat yhteystietosi. Erityisesti
sähköpostiosoitetiedot kaipaavat täydennystä.
Jäsenasioissa voit yhteyttä ottaa myös
taloudenhoitaja Anna-Liisa Kauppiseen.

Aurinkoista kevättä!
Häkkisen maaseutuseura ry.
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Häkkisen maaseutuseuran johtokunnan yhteystiedot
Mirja Pummila, pj.
Juha Pänkäläinen
Teija Ylönen
Esa Vilhunen
Katriina Soini
Pirjo Kivimäki
Timo Savonmäki
Anna-Liisa Kauppinen, talous

040 8485 054
0400 836 272
045 106 0202
050 577 1125
040 7251 891
044 3310266
040 7383485
050 346 3961

mirja.pummila@gmail.com
juha.pankalainen@pp.nic.fi
teija.ylonen@suomi24.fi
esavilhunen@luukku.com
katriina@nikolaintalo.com
makivalkkilapirjo@gmail.com
annaliisa.kauppinen@gmail.com

_______________________________________________________________________________
Keuruun Pohjoislahden Nuorisoseura ry:n tervehdys
Kiitos kuluneesta vuodesta, erityiskiitos talkoisiin osallistuneille ja TERVETULOA toimintaan
mukaan!
Ohessa pankkisirtolomake, jolla voitte maksaa jäsenmaksun, KIITOS!

Terveisin Anneli Lehtonen, p, 040-774 0331, anneli.lehtonen55@gmail.com

________________________________________________________________________________________________

Neste Rallin järjestyksenvalvonta ja kioskitoiminta 27.7.2018
Kyläyhdistys osallistuu Neste Rallin järjestelyihin hoitamalla Urrian Ek:n 5 ja 6 jakson
järjestyksenvalvonnan ja kioskipalvelut perjantaina 27.7. Jaksoilla tulee olla paikalla noin klo 6.00
mennessä aamulla ja päivän arvioitu päättymisaika on noin klo 18.00.
Jos olet halukas osallistumaan talkoisiin, niin ilmoita asiasta minulle:
sinikka.jokela@sasky.fi/040 546 8424 tai oman kyläkuntasi johtokunnan jäsenelle.
Tervetuloa reippaaseen talkooporukkaan mukaan!
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Kyläyhdistyksen yhteystiedot
Facebook: Etelä-Keuruun Kyläyhdistys ry
http://www.keuruunkylat.fi/kylat/etela-keuruu
PUHEENJOHTAJA, tiedotusvastaava
Sinikka Jokela
Puh. 040 546 8424
sinikka.jokela(at)sasky.fi
Jäsenet
AIROLAHTI

POHJOISJÄRVI
Heini Höytiä, sihteeri, tiedotusvastaava
heinihoytia(at)hotmail.com
Varajäsen

ROOSINPOHJA

Risto Saarinen, tiedotusvastaava
Puh.050 364 2992
risto.saarinen(at)metsagroup.com

Leo Rautiainen
Puh. 044 314 7622
leksa48(at)mbnet.fi
Varajäsen

Varajäsen

Eila Penttinen
penttineneila14(at)gmail.com

Marja Rämö, rahastonhoitaja
Puh.040 839 6841
marja.ramo(at)m-katsastus.fi

Jukka Konttori
Puh. 045 8552790
jukka.konttori(at)gmail.com

HONKA-MANNILA
HÄKKINEN
Juha Saukkomaa, varapuheenjohtaja
j.saukkomaa(at)luukku.com

Hannu Rantanen
Puh. 0400 604 265
rantasenhanski(at)gmail.com

Varajäsen

Varajäsen

Kari Vesterinen
Puh. 050 556 7980
kari.a.vesterinen(at)luukku.com

Sari Mäkinen-Hankamäki
Puh. 044 093 3628
sari.hankamaki(at)gmail.com

LIUKKO
ISO KIRJA/AIKA OY
Timo Lehtonen
Puh. 0400 643 665
timo.lehtonen(at)keuruunsahko.fi
Varajäsen

Riitta Pänkäläinen
Puh. 040 757 8964
riitta.pankalainen(at)hotmail.com

Varajäsen

Marko Latokangas, tiedotusvastaava
marko.latokangas(at)gmail.com

POHJOISLAHDEN ALA-ASTE

POHJOISLAHTI/MANNISKYLÄ

Markku Ritola
markku.ritola(at)keuruu.fi

Eija Myntti, tiedotusvastaava
Honka-Mannila
Puh.0400 785 404
eijamyntti(at)gmail.com

KUNNIAPUHEENJOHTAJA,
Kyösti Vehmaskoski
k.v.koski1(at)gmail.com
tiedotusvastaava(Mäkikylä/Huhkojärvi)

Varajäsen

Etelä-Keuruun kyläyhdistyksen edustajat
kyläparlamentissa:

Jussi Santaniemi
Puh.737 333 / 0400 541471
jussi.santaniemi(at)gmail.com

MÄKIKYLÄ/HUHKOJÄRVI
Jali Jokela
jalijokela(at)gmail.com
Varajäsen

Jorma Saarinen
Puh. 040 586 0009
jorma.kener(at)gmail.com

Sari Mäkinen-Hankamäki: sari.hankamaki(at)gmail.com
p. 044 093 3628, tiedotusvastaava
Hillevi Pänkäläinen: hillevi.pankalainen(at)gmail.com p.
0400 546 406
Liisa Vesterinen: liisa.vesterinen(at)nic.fi p. 050 468
0129, tiedotusvastaava (Roosinpohja, Liukko,
Häkkinen)
Tuomo Kivinen: tuomo31(at)gmail.com p. 050 495 528,
Vesuri ry:n hallituksen varsinainen jäsen
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Saaja
Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry
rek.nro 177.395

Kyläyhdistyksen jäsenmaksu/talous vuodelle 2018
Etelä-Keuruun kyläyhdistyksen jäsenenä pääset vaikuttamaan yhdistyksen asioihin mm.
vuosikokouksessa ja osallistumaan kyläyhdistyksen järjestämiin tapahtumiin tai retkiin.
Voit maksaa kyläyhdistyksen vuoden 2018 jäsenmaksun alla olevalla tilisiirtolomakkeella tai
verkkopankissa. Muistathan lisätä viestikenttään viestin: jäsenmaksu vuosi 2018.
Jäsenmaksun suuruus on 10 euroa taloutta kohti.
Oikeuskelpoiset yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseniksi 100 eurolla/vuosi.
MUISTATHAN MAKSAA VUODEN 2018 JÄSENMAKSUN VIIMEISTÄÄN 31.12.2018

Saajan
tilinumero

FI06 4762 1020 0207 13

Saaja

Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry

Maksajan
nimi

BIC

VIESTI: JÄSENMAKSU VUOSI 2018,
Maksajan/talouden nimi
10 euroa

Allekirjoitus
Tilitä nro

Viimeinen maksupäivä
31.12.2018

Euro
10,00

Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry tiedottaa tapahtumistaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä
Kyläluuta-tiedotteessa ja sen lisäksi Facebook-sivujensa kautta.
Jos haluat tapahtumista tiedon tekstiviestillä tai sähköpostiisi, niin ilmoitatko puhelinnumerosi
ja/tai sähköpostiosoitteesi kyläkuntasi johtokunnan jäsenelle, kiitos.

