Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry  Kevät 2017

Airolahti  Häkkinen  Liukko  Iso Kirja/Aika Oy  Honka-Mannila HuhkojärviMäkikylä Roosinpohja Pohjoisjärvi Pohjoislahti/Manniskylä
Kevättapahtuma 30.5. (säävaraus)
Kyläyhdistyksen johtokunnan uusien jäsenten esittelyjä
Teatterimatka Ränssin Kievariin 2.7.2017
Kylän kesätapahtumia
Kioskiasiaa
Kyläyhdistyksen johtokunnan ja kyläkuntien tiedotusvastaavien yhteystiedot
Kyläyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2017
Valokuituasiaa

ETELÄ-KEURUUN KEVÄTTAPAHTUMA POHJOISLAHDEN KOULULLA 30.5. KLO 18.00
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Hei Etelä-Keuruun kyläläiset
Aloitin Etelä-Keuruun kyläyhdistyksen puheenjohtajana huhtikuun alusta ja ensimmäisenä haluan kiittää
teitä kyläläisiä siitä, että olette aktiivisesti olleet yhteydessä minuun heti alusta lähtien. Näin olen
saanut tietoa siitä mitä kaikkea on meneillään ja mihin ensimmäisenä on tartuttava.
Olen Jokelan Sinikka ja tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta siitä, kun muutimme Mäkikylälle.
Mukulamäki tuntui kotipaikallemme sopivalta nimeltä, koska lapsia oli muuttaessamme Etelä-Keuruulle
jo neljä ja viides syntyi rakennusvuotta seuraavana vuonna. Muutaman vuoden kylällä asumisen jälkeen
lapset lähtivät yksi toisensa jälkeen kouluun ja sitä kautta pääsin itsekin pikkuhiljaa tutustumaan muihin
kyläläisiin ja kylätoimintaan. Pohjoislahden koulun oppilasmäärä oli tuolloin hyvä, mutta tulevaisuuden
laskevat oppilasmääräennusteet motivoivat osallistumaan kylän kehittämistoimiin. Nyt koen olevani
ikään kuin uudella kierroksella; lastenlapset aloittelevat koulutietään kyläkoulullamme, jossa kyllä
oppilaita riittää näillä näkymin myös tulevaisuudessa, kunhan koulutilat saataisiin riittämään.
Kylän sisäliikuntamahdollisuudet ja etenkin koululaisten tarpeet sen osalta, on ollut kylällämme jo
vuosikymmeniä puheenaiheena. Asia on taas noussut esille, kun koulu pursuaa oppilaita ja jo
luokkatilatkin käyvät ahtaiksi. Oppilasmäärän lisääntyminen kertoo tietenkin kylämme vetovoimasta,
mikä on ainoastaan postiviinen asia, mutta koulun tilat tulisi saada asianmukaisiksi. Kylällämme on
aktiivista väkeä, joka parhaillaan kartoittaa erilaisia vaihtoehtoja asian ratkaisemiseksi. Toivottavasti
saamme tähän asiaan vihdoinkin myönteisen ratkaisun lähitulevaisuudessa.
Kyläyhdistyksen vahvalla myötävaikutuksella kylälle on kaavoitettu runsaasti uusia tontteja ja osalle
kylästä saadaan valokuituverkko jo tämän kevään ja tulevan kesän aikana. Toivon mukaan koko kylä
saadaan sen piiriin lähitulevaisuudessa ja tonttien markkinointimahdollisuudetkin saadaan kartoitettua
konkreettisen markkinoinnin aloittamiseksi. Kyläyhdistys on ansiokkaasti onnistunut jo kohta kahden
vuosikymmenen ajan myös työllistämään oman kylän nuoria kesätyökampanjan kautta kylän Sinisilmäkioskilla. Viime vuosina työntekijöiden löytyminen omalta kylältä on osoittautunut haastavaksi, jonka
vuoksi kioskitoiminnan jatko on nyt kiinni tekijöistä.
Kylällämme on siis käynnissä melko isojakin kehittämistoimia, jotka vaikuttavat osaltaan meidän
kyläläisten jokapäiväiseen toimintaan sekä siihen, että voimme luottaa kylämme elinvoimaisuuteen
jatkossakin. Uskoakseni se on meille kaikille kyläläisille tärkeä asia. Kyläaktiivit tekevät paljolti työtä
talkooperiaatteella, mutta kaikkea ei pystytä tekemään ilman taloudellista panosta. Sen vuoksi
kyläyhdistyksen jäsenmaksutulot muodostavat tärkeän taloudellisen perustan mm. käynnissä oleville
kehittämistoimille, jotka tähtäävät meidän yhteisen kylän elävänä pitämiseen.
Kylätoiminta ja kylän kehittäminen perustuvat yhteistyöhön, yhdessä tekemiseen. Ottakaa rohkeasti
yhteyttä meihin ja tulkaa mukaan toimintaan, kukin teille luontevalla tavalla. ”On jokaisen oma asia,
haluaako osallistua tai olla osallistumatta, mutta vain tiedon varassa osallistuminen on yleensäkin
mahdollista ja vaikuttavaa” (Kimmo Kajaste 1995).
Tiedottamisen toiminnan takaamiseksi kyläyhdistyksen johtokunta päätti, että tämä Kyläluuta-tiedote
jaetaan jokaiseen talouteen jatkossakin sekä keväisin että syksyisin tulosteen muodossa. Sähköisten
tiedottamiskanavien tehokkaan toimimisen eteen kyläkuntien tiedotusvastaavat ovat tarttuneet
toimeen ja nämä jo olemassa olevat tiedotuskanavat löytyvät tämän tiedotteen kyläyhdistyksen
yhteystiedoista.
Hyvää kevättä ja kesänodotusta teille etelä-keuruulaiset!
Sinikka Jokela
puheenjohtaja
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Hei, olen Hannu Rantanen ja kotoisin HonkaMannilan nurkilta, eli tuosta Antilan naapurista.
Olen ollut pitkään varajäsenenä ja nyt sitten
valittu varsinaiseksi jäseneksi kyläyhdistykseen.
Olen toiminut Keuruun alueella aiemmin mm.
Keuruun moottorikerhossa ja Keurusselän
kesäteatteriyhdistyksen puheenjohtajana ja
välillä jopa näyttämölläkin.
Kuulumme osittain siihen alueeseen Keuruulla
jossa keski-ikä nousee ja eläköityminen on
edessä, mutta onneksi meillä on vielä
nuorisoakin kasvamassa. Nuorisolle on hyvät
mahdollisuudet kehittyä ja kasvaa eteläisellä
Keuruulla, koska meillä on täällä hyvin toimiva
koulu ympäristöineen.
Olen toiminut HR-huollon vetäjänä vuodesta
1999 ja hyvin on töitä ja askareita riittänyt, sen
mitä yhden miehen yritys kerkiää tehdä. Haluan
kylämme pysyvän ainakin Keuruun kartalla ja olla
omalta osaltani kehittämässä ja ainakin
ylläpitämässä jäljellä olevia toimintoja ja
tapahtumia. Tietenkin kuuntelen mielelläni
kyläläisten mielipiteitä ja ajatuksia, joiden turvin
asioita on hyvä viedä eteenpäin. Ongelmahan on
tietysti meillä niin kuin muuallakin talkoolaisten
ja tapahtumien toteuttajien vähäinen määrä,
mutta rohkeasti mukaan, jos siltä tuntuu ja
talkoolaisiahan tarvitaan ainakin Neste rallin
erikoiskokeelle Urriaan.

Kyläyhdistyksen johtokunnan uusi
jäsen ja sihteeri esittäytyy. Olen Heini
Höytiä, suhteellisen tuore kyläläinen.
Pohjoislahdelle olemme muuttaneet
mieheni Jukan ja kahden lapsen (nyt 4ja 8v) sekä koiran kanssa marraskuussa
2013. Tällä hetkellä olen töissä täällä
kylällä omassa kodissani, toimin
kunnallisena perhepäivähoitajana.
Innolla odotan, mitä tämä toiminta
kyläyhdistyksessä tuo mukanaan.
Tällaisessa yhdistystoiminnassa olen
ihan uusi mutta avoimin mielin
mukana. Toivon, että kylän väki
puhaltaisi yhteen hiileen ja saisimme
aikaan koko kylän yhteistä toimintaa.
On mukavaa päästä päättämään ja
toimimaan yhteisten asioiden
puitteissa.

No mitäpä tässä enempiä jorisemaan, ei muuta
kuin hyvää kevättä kaikille kyläläisille!

Jali Jokela

Kirvesmies/Yrittäjä

Olen 28-vuotias perheenisä Pohjoislahden Mäkikylältä. Olen asunut kylällä vuodesta 1992,
opiskeluaikana muutaman vuoden muualla. Perheeseeni kuuluu vaimo ja kolme tytärtä.
Kyläyhdistyksessä haluan vaikuttaa kylän asioihin siten, että lapsiperheitä saataisiin kylälle lisää, ja
nykyiset asukkaat viihtyisivät kylällämme.
Meillä on hieno, virkeä kylä, pidetään se hengissä!
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TEATTERIMATKA RÄNSSIN KIEVARIIN JYVÄSKYLÄN KUIKKAAN SU 2.7.2017
Porkkalan kyläyhdistys järjestään yhdessä Etelä—Keuruun kyläyhdistyksen kanssa kesäteatterimatkan
Jyväskylän Kuikkaan sunnuntaina 2.7.2017 Ränssin Kievarin Kesäteatteriin SILLANPÄÄASEMA klo
15.00. Suomi 100 vuotta - teemaa kunnioittavaan näytäntöön. Käsikirjoitus Heikki Luoma ja ohjaus
Jussi Myllymäki.
Matkalle on varattu bussikuljetus reitille Keuruu – Koskenpää – Jämsänkoski – Jämsä – Jyväskylä,
myös reitin varrelta pääsee kyytiin ja paluu samaa reittiä.
Näytännön jälkeen on mahdollisuus nauttia Ränssin Kievarin runsaan noutopöydän antimista klo
17.30 alkaen.
Retken hinta sisältäen kuljetuksen, näytännön ja aterian on 65 euroa ja ilman ateriaa 43 euroa.
Matka-Mäkelän linja-auto lähtee Keuruun linja-autoasemalta klo 12.10 ja on Pohjoislahden koululla
12.25, Koskenpäällä 12.45, Jämsässä 13.05 ja Korpilahdella 13.35. Reitin varrelta pääsee kyytiin ja
paluumatkalle lähdemme noin klo 18.30 samaa reittiä.
Ilmoittautumiset 5.6.2017 mennessä:
Markku Koponen puh. 040 5508 710 tai markku.i.koponen@gmail.com
Sinikka Jokela puh. 040 5468 424 tai sinikka.jokela@sasky.fi
http://www.ranssinkievari.fi/kesateatteri

Etelä-Keuruun kesätapahtumia 2017
26.5.

Nuorten Disco klo 18.00 - 20.30 ja Aikuisten tanssit klo 21.00 – 24.00 Nuorisoseurantalo
Männistöllä, Heikkiläntie 42

30.5.

Kevättapahtuma klo 18.00 Pohjoislahden koululla, Koskenpääntie 5

10.6.

Häkkisenraitin kadonneet talot-kyläretki, lähtö Harjulinnasta klo 13.00

21. - 25.6.

Juhannuskonferenssi; kaikille avoin kesäjuhla
Teemana Suomalainen usko, Iso Kirja, Heikkiläntie 177

1.7.

Harjulinnan ohjelmalliset kesäiltamat klo 18.00 – 22.00, Häkkisentie 55

2.7.

Maakirkko ja kirkkokahvit Harjulinnassa klo 15.00, Häkkisentie 55

20. – 23.7.

Jämsän opistoseurat, Iso Kirja, Heikkiläntie 177

30.7.

Karaoketanssit klo 15.00 – 19.00 Nuorisoseurantalo Männistöllä, Heikkiläntie 42

12.8.

Satavuotis-Kesäjuhla klo 12.00 – 24.00 Nuorisoseurantalo Männistöllä, Heikkiläntie 42

KIOSKIASIAA
Jos olet täyttänyt 15 vuotta ja kiinnostunut työskentelemään kesän 2017 aikana Etelä-Keuruun
kyläyhdistyksen kesäkioskilla, niin ota pikaisesti yhteyttä: sinikka.jokela@sasky.fi tai 040 546 8424
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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

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

Eila Penttinen
penttineneila14(at)gmail.com

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

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

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

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

HONKA-MANNILA
Hannu Rantanen
Puh. 0400 604 265
rantasenhanski(at)gmail.com
Varajäsen

Varajäsen

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

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

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

Varajäsen

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

Alpo Hokkanen
Puh. 050 368 9866
alpo.hokkanen(at)gmail.com

POHJOISLAHDEN ALA-ASTE
POHJOISLAHTI/MANNISKYLÄ
Eija Myntti, rahastonhoitaja, tiedotusvastaava myös
Honka-Mannila
Puh.0400 785 404
eijamyntti(at)gmail.com
Varajäsen

Jussi Santaniemi
Puh.737 333 / 0400 541471
jussi.santaniemi(at)nic.fi

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

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

Markku Ritola
markku.ritola(at)keuruu.fi
KUNNIAPUHEENJOHTAJA,
Kyösti Vehmaskoski
k.v.koski1(at)gmail.com
tiedotusvastaava(Mäkikylä/Huhkojärvi)
Etelä-Keuruun kyläyhdistyksen edustajat
kyläparlamentissa:
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
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Kyläyhdistyksen jäsenmaksu vuodelle 2017
Voit maksaa kyläyhdistyksen vuoden 2017 jäsenmaksu alla olevalla tilisiirtolomakkeella tai
verkkopankissa. Muistathan lisätä viestikenttään viestin: jäsenmaksu vuosi 2017
----------------------------------------------------------------------------Saajan
BIC
tilinumero
FI06 47621020020713
Saaja

Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry

VIESTI: JÄSENMAKSU VUOSI 2017
10 euroa

Maksajan
nimi

Allekirjoitus
Tilitä nro

Eräpäivä

Euro

Oikeuskelpoiset yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseniksi 100 eurolla/vuosi.
----------------------------------------------------------------------------VALOKUITUHANKKEET vakiasukkaille ja vapaa-ajanasukkaille Etelä-Keuruulla
Etelä-Keuruun alueella on meneillään kaksi valokuituhanketta. Ensimmäisessä vaiheessa
toteutetaan kesän 2017 aikana Pohjoislahden koulun lähellä olevan Mikkolankankaan alueen
markkinaehtoinen valokuituhanke.
Toista vaihetta suunnitellaan yhteistyössä Pohjois-Hämeen Puhelin Oy:n kanssa Etelä-Keuruun
kyläverkkohankkeena, ja se koskee Airolahtea, Liukkoa, Häkkistä, Roosinpohjaa, Huhkojärveä,
Manniskylää ja Mäkikylää. Valokuidusta kiinnostuneiden määrä selvitetään kesän 2017 aikana.
Hankkeella on mahdollisuus toteutua, jos liittyjiä on riittävästi. Hanke on jo herättänyt
huomattavaa kiinnostusta.
Ilmoita yhteystietosi, niin voimme tiedottaa sinulle järjestettävästä valokuitutilaisuudesta, josta
saat lisätietoa.
Yhteydenotot: Etelä-Keuruun kyläyhdistys Tuomo Kivinen 050 495 5285 tuomo31@gmail.com

