Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry  Syksy 2017  Kyläluudassa mukana:

Airolahti  Häkkinen  Liukko  Iso Kirja/Aika Oy  Honka-Mannila HuhkojärviMäkikylä Roosinpohja Pohjoisjärvi Pohjoislahti/Manniskylä

HIRVIPEIJAISET JA JOULUMYYJÄISET
Männistöllä, Heikkiläntie 42
lauantaina 9.12.2017 klo 10 – 14
 LEIVONNAISIA
 JOULUHERKKUJA
 KÄSITÖITÄ
 KORISTEITA
Tarjolla myös suosittua, maukasta

HIRVIKEITTOA
Kahvilassa makoisia herkkuja!

kylän hirviseurueiden
lahjoittamista hirvenlihoista
 aikuiset 6 € alle 12-v. 3 €

Hirvikeiton syöjien kesken arvotaan Herkkukori
Tervetuloa!
Pohjoislahden alakoulu & Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry

Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry  Syksy 2017  Kyläluudassa mukana:
Hei Etelä-Keuruun kyläläiset

Lopuillaan oleva vuosi on sisältänyt sananmukaisesti vauhtia. Keväällä kyläkoulun tila-asia eli tilojen
puute työllisti meitä monia ainakin ajatuksen tasolla. Toukokuussa pidetyssä keskustelutilaisuudessa
tilojen tarve vain vahvistui ja te kyläläiset toitte esiin omia mielipiteitänne asiasta, kiitos kaikille
tilaisuuteen osallistuneille. Asian ratkaisemiseksi kokoonnuimme tilaryhmän kanssa taas heti syksyn
alussa ja totesimme yksimielisesti, että kyläyhdistyksen ja kyläläisten rahkeet eivät yksistään riitä asian
korjaamiseksi ja käännyimme asiassa kaupungin puoleen. Lokakuun alussa saimmekin kaupungin
päättäjiä mukaan keskustelutilaisuuteen, jonka lopputuloksena kaupunki lupasi laatia suunnitelmat
tilojen lisäämiseksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Asia on näinä päivinä sivistyslautakunnan
käsittelyssä ja odotamme päätöstä malttamattomina.
Toinen meitä useita merkittävästi työllistänyt asia on ollut valokuituverkon saaminen koko kylän
alueelle. Alkukesästä Mikkolankankaalle valokuitua jo aloitettiin kaivamaan ja siihen liittyneet
kotitaloudet ovat nyt kuidun piirissä. Hankkeen nk. toinen vaihe, eli verkon vetäminen Etelä-Keuruun
muille kyläkunnille, ei sitkeästä yrittämisestä tässä vaiheessa onnistunut. Halukkaiden liittyjien määrä
jäi sen verran pieneksi, että liittymän hinta olisi kohonnut selvästi sopimusta korkeammaksi.
Valokuituverkkoa laajennetaan valtakunnantasoisesti ja me, kuten myös kuituverkkoa rakentavat tahot
seuraamme tilanteen kehittymistä ja palaamme asiaan, jos ja kun meidän kylälle sen saaminen taas
näyttää mahdolliselta. Kiitos kaikille aktiivisesti mukana asiassa olleille!
Sinisilmä-kioski työllisti kesän aikana kylän viisi nuorta, jotka hoitivat työnsä kiitettävän mallikkaasti. Te
kyläläiset otitte kioskin palvelut taas hienosti käyttöönne ja kioskin tulos oli yksi parhaista sen
historiassa. Lämmin kiitos teille, ennen kaikkea tuestanne nuorten työllistämiseksi! Tarkoituksena on
käyttää osa tuotosta kioskin kunnostamiseen ja ensi kesänä toivomme, että saamme vielä enemmän
nuoria mukaan ja pidettyä kioskin avoinna hieman pidempään.
Neste Ralli Urrian erikoiskokeen talkootyö, järjestyksenvalvonta ja kioskipalvelut onnistuivat mainiosti
ja siitä ISO kiitos talkootyöläisille!
Talkootyöhön osallistuminen ja kioskitoiminnan menestys mahdollistivat syysreissun toteuttamisen
Ähtärin eläinpuistoon ja Tuurin kyläkauppaan. Meitä oli reissussa reilut 40 kyläläistä ja ilahduttavaa oli
seurata kuinka kylän pienemmät ja varttuneemmat mahtuivat samaan bussiin, jossa oli aitoa
kylätunnelmaa. Toivon mukaan voimme jatkossakin toteuttaa vastaavanlaisia reissuja ja toivotankin
kaikki kyläläiset tervetulleiksi osallistumaan näihin reissuihin ja mukaan talkootyöhön.
Ensi vuonna toimintamme jatkuu mm. kevään pururatatalkoiden merkeissä ja toivon mukaan näemme
toisiamme vieläkin enemmän. Kyläläisten tunteminen ja tunnistaminen vie aikaa ja toivonkin, että
koppaatte rohkeasti hihasta kiinni, jos en teitä tunnista. Ja samaa toivon toiminnan osalta, ottakaa
reippaasti yhteyttä ja ehdottakaa asioita, mitä haluaisitte kyläyhdistyksen toteuttavan.

Hyvää loppuvuotta ja joulunodotusta teille etelä-keuruulaiset!
Sinikka Jokela
puheenjohtaja
040 546 8424
sinikka.jokela@sasky.fi
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Keräännymme yhteen tekemään hyvää ja laulamaan rakastettuja joululauluja.

Kauneimmat joululaulut sunnuntaina 3.12.2017 klo 17.00 (kahvitarjoilu alkaa klo 16.30,
vapaaehtoinen kahvimaksu) Harjulinna, Häkkisentie 55
Kolehdin tuotolla annat joululahjan, joka auttaa ehkäisemään nuorten syrjäytymistä.
Joululauluihin meitä johdattaa kirkkoherra Ossi Poikonen.
Tilaisuudessa on myynnissä myös Keuruun Joulua.
Tervetuloa!
Häkkisen maaseutuseura ry.

Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry järjestää Hotellimatkan Pietariin 16. - 18.2.2018
Matkaohjelma:
Perjantai 16.2.2018
07:00 Lähtö Keuruulta, Pohjoislahden koulun pihasta.
Ajo Pietariin. Matkalla pidetään taukoja ja raja ylitetään Nuijamaalla.
n. 19:00 Saavutaan Pietariin ja majoitutaan Moskova-hotelliin.
Lauantai 17.2.2018
Hotelliaamiainen, jonka jälkeen on mahdollisuus lähteä ryhmän omalla bussilla suomenkieliselle
opastetulle kiertoajelulle. Retki lisämaksusta. Iltapäivä ja ilta vapaata aikaa tutustua kaupunkiin.
Sunnuntai 18.2.2018
Hotelliaamiainen.
09:00 Uloskirjaus hotellista, auton pakkaus ja kotiinlähtö.
Matkalla pysähdytään Viipurissa, jossa on 2-3h aikaa vielä tehdä tuliaislöytöjä sekä nauttia lounasta
(ryhmälounas lisämaksusta).
Raja ylitetään jälleen Nuijamaalla ja kotimatka ajetaan samaa reittiä kuin tullessa.
n. 22:00 saavutaan takaisin Keuruulle rajamuodollisuuksista riippuen.
Matkan hinta:
• 295 euroa/henkilö, edellyttäen vähintään 30 lähtijää
• 345 euroa/henkilö, edellyttäen vähintään 20 lähtijää
• 395 euroa/henkilö, edellyttäen vähintään 14 lähtijää
Hintaan sisältyy
• Matka Mäkelä Oy:n tilausajokuljetus Keuruu-Pietari-Keuruu
• 2 yön majoitus kahden hengen huoneessa Pietarissa
• Hotelliaamiaiset
• Hotellin rekisteröintimaksut
• Ryhmäviisumi
Huomioithan, että ryhmäviisumia varten jokainen lähtijä tarvitsee:
• Musta-valkoisen kopion passin kuva-aukeamasta sen todellisessa koossa
• Korkeintaan 6kk vanhan virallisen passikuvan, 1kpl
• Vakuutustodistuksen, josta täytyy tulla ilmi, että se on voimassa Venäjällä

Lisätietoja ja ilmoittautumiset 2.1.2018 mennessä Matka Mäkelään:
matka.makela@matkamakela.fi, 0207 438 310 tai www.matkamakela.fi/etelakeuruu
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Maaliskuussa 2018 Etelä-Keuruun
kyläyhdistyksen vuosikokous.
Kotona Kylässä-hankkeen järjestämä
Kyläpäivä 26.4.2018 Etelä-Keuruulla.
Seuraathan ilmoittelua.

Airolahden Kauneimmat Joululaulut 10.12.2017 klo 16.00 alkaen
Tuire ja Esa Junnosella
Keuruuntie 31 B 14
Tervetuloa!

KONEURAKOINNIT
 Lumenauraukset(Pohjoislahden
alueella)
 Kaivinkonetyöt
 Pellonpientareiden ja risukoiden
raivaukset kaivinkoneen
raivauspäällä tai keräävällä
energiakouralla
 Ensiharvennukset kaivinkoneen
motopäällä
 Puun lähikuljetukset

Kuljetusliike J. Jokela
Jaska Jokela
040 761 4502
kuljetusliike.jokela@gmail.com

