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Hei hyvä Kyläluudan lukija,
Luet nyt ensimmäistä Etelä-Keuruun kylätiedotetta, jonka ovat yhdessä koonneet kylän eri toimijat.
Yhteinen tiedottaminen tiivistää entisestään toimijoiden yhteistyötä ja te tiedotteen lukijat saatte tiedot
yhdessä ja samassa paketissa. Tiedotteessa tietoa eri tapahtumista kesän ja tulevan syksyn aikana, joihin
toivomme runsasta osanottoa. Hyvää kesää!
toivottaa, Sinikka Jokela, Etelä-Keuruun kyläyhdistyksen puheenjohtaja
https://www.keuruunkylat.fi/kylat/etela-keuruu, https://www.facebook.com/etelakeuruunkylayhdistysry
PS. Kioski Sinisilmä ei ole avoinna kesällä 2019 koulun pihapiriin rakennustyömaan vuoksi.
Teatteriretki Tampereen Pyynikille la 10.8.2019, uutuuskomedia Nuotin vierestä
Lähtö klo 16.05 Pohjoislahti/koulun pysäkki, matkan hinta 48€ (sis. lippu ja kuljetus). Ilmoittautumiset 10.7.2019
mennessä: Sinikka Jokela puh. 040 546 8424. Maksu 10.7. mennessä tilille:
OP KEURUU FI06 4762 1020 0207 13, Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry.
Järjestää: Porkkalan kyläyhdistys ry & Koskenpää ry
Etelä-Keuruun kyläyhdistyksen Koko perheen Syysretki 26.10.2019
Retkikohde vielä avoinna, seuraathan tulevaa ilmoitteluamme. Retkikohde-ehdotukset ja ilmoittautumiset Heini
Höytiälle: heinihoytia@hotmail.com
Etelä-Keuruun kyläyhdistyksen Hotellimatka Tallinnaan 23. - 24.11.2019
Hinta 165 euroa/hlö/2hh, sis. kuljetuksen ja yöpymisen Viru hotellissa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 20.10.
mennessä: Juha Saukkomaa, 040 721 0745, juha.saukkomaa@gmail.com
Kyläyhdistyksen jäsenmaksu/talous vuodelle 2019 Jäsenmaksun suuruus on 10 euroa taloutta kohti.
Voit maksaa kyläyhdistyksen vuoden 2019 jäsenmaksun alla olevalla tilisiirtolomakkeella tai verkkopankissa.
Saajan
tilinumero
Saaja
Maksajan
nimi

Allekirjoitus
Tilitä nro

BIC
FI06 4762 1020 0207 13
Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry

VIESTI: JÄSENMAKSU VUOSI 2019,
Maksajan/talouden nimi
10 euroa

Viimeinen maksupäivä
31.12.2019

Euro
10,00
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Tervehdys Häkkisen maaseutuseurasta!
Häkkisen maaseutuseura ry toimii eteläisimmän Keuruun alueella Häkkisessä, Roosinpohjassa ja Liukossa. Seura
kokoaa tapahtumiinsa yhteen kyläläisiä ja vapaa-ajan asukkaita.
Muistathan, että jäsenetuna voit järjestää Harjulinnassa veloituksetta omia tilaisuuksiasi sekä käyttää talon ruokaja kahviastioita. Taloa vuoraamme mielellämme myös erilaisiin tilaisuuksiin. Vuokrausta koskevissa asioissa ota
yhteys isäntä Esa Vilhuseen 050-577 1125 tai varaisäntä Juha Saukkomaahan 040-721 0745.
Harjulinnan vesikaton peruskorjaus valmistui alkuvuodesta. Korjaaminen vaatii lisärahoitusta ja talkooapua. Mikäli
haluat tietoa talkoista ym., liity WhatsApp-ryhmäämme ilmoittamalla siitä Mirja Pummilalle 040-848 5054.
Yhdistys ottaa mielellään vastaan myös raha- ja tavaralahjoituksia.
Harjulinna-aiheisia, taiteilija Ulla Tulosen akvarellin pohjalta painettuja, postikortteja on edelleen saatavana
kolmea eri mallia. Ne sopivat vaikka kutsu- tai joulukorteiksi. Niitä on myynnissä seuran tapahtumissa.
Perinne- ja historiatiedon keruuprojektin tarinoiden ja valokuvien keruu jatkuu. Muisteluiltoja ja retkiä
järjestetään toiveiden mukaan. Yhteydenotot Liisa Vesterinen 050-4680 129 tai Hillevi Pänkäläinen 0400-546 406.
Keuruun kyläparlamentissa Etelä-Keuruun kyläyhdistyksen nimeäminä edustajina toimivat Liisa Vesterinen ja
Tuomo Kivinen. Ole rohkeasti yhteyksissä heihin ja omaan kyläyhdistykseemme koko aluettamme koskevissa
asioissa.
Jos et vielä ole seuramme jäsen, toivotamme Sinut tervetulleeksi mukaan! Antoisien tapahtumien ja Harjulinnan
käyttömahdollisuuden lisäksi jäsenetuihimme kuuluu klapisirkkelin ja betonimyllyn käyttö. Jäsenmaksu on 20
€/talous/vuosi. Voit tukea yhdistystä myös maksamalla kannatusjäsenmaksun, joka maksetaan samalle tilille.
Kannatusjäsenmaksun suuruuden saa määrittää maksaja itse.
Keuruun Osuuspankki FI69 4762 1020 0218 10, viite: jäsenen nimi ja osoite
Tulevia tapahtumiamme:
• Kattotanssit Harjulinnassa la 25.5. Tilaisuus alkaa klo 19.00 ja tanssit klo 20, jolloin tanssittajana 6Tunes
• Vanha Laivuri –riihikahvilan terassikauden avajaiset la 1.6. alkaen klo 12
• Vieraslaji-info Harjulinnassa ti 4.6. klo 18.00
• Kesäretki Leppäjärvi-Ylä-Häkkinen la 8.6. (huom. viikonpäivä!) Kokoontuminen Leppäjärventie 140 klo 13
• Yhteislauluilta 6Tunes -yhtyeen johdolla Harjulinnassa pe 28.6 klo 19
• Maakirkko Harjulinnassa su 30.6. klo 15
• Tanssit Harjulinnassa pe 26.7. klo 19, tanssittajana Eija Lius ja P.E.T.O.
• Valoa iltaan -yhteislauluilta Harjulinnassa pe 27. 9. klo 18
• Elokuvailta Harjulinnassa loka-marraskuussa
• Kauneimmat joululaulut Harjulinnassa su 1.12. klo 18

Aurinkoista kesää!

Häkkisen maaseutuseura ry.
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Toimintaa nuorten hyväksi
Ennakko odotuksista poiketen on seurassamme
ollut vilkas kevät. Maaliskuussa aloitetut
viikoittaiset nuorten lautapeli-illat, ovat saaneet
hyvän vastaan oton. Torstain peli-illoissa on
käynyt nuoria 17-30 osallistujaa, kaikilla ei aina
muiden harrastuksien vuoksi ole ollut
mahdollisuutta joka iltaan osallistua. Kiitos
kaikille nuorille, mennään yhdessä toimivaa
tulevaisuutta kohden. Peli-illat jatkuvat kesä
torstaisin, silloin pelaamme ulkona lentopalloa,
jalkapalloa ja muita ulkopelejä.
Maaliskuussa aloitimme myös kerran kuussa
Männistön Karaoke karkelot. Näihin lauantaiiltojen tapahtumiin ovat vain rohkeimmat
uskaltaneet tulla. Näilläkin illoilla on tarkoitus
tukea nuorten toimintaa ja antaa
varttuneemmallekin väelle tanssin ja laulun iloa.
Toukokuussa pidämme viimeisen karaoke illan
tänä keväänä ja kiitämme kaikkia osallistujia ja
syksyllä jatkamme tätä toimintaa. Tervetuloa,
kaikki mukaan.
Syksyllä palautamme jälleen taloon sen
pitkäaikaisen näytelmäharrastuksen. Aloitamme
harjoittelemaa uutta näytelmää, johon toivomme
saavamme, niin uusia kuin aikaisempaakin
näytelmäkokemusta omaavia näyttelijöitä.
Näytelmäpiiri toteutetaan yhdessä
kansalaisopiston kanssa. Kevät kuluu esitysten
parissa.
Seurantalo on hyvässä käyttökunnossa, mutta
silti sen ylläpidolla on omat käyttökulunsa.
Seuran toiminnalla saadut varat ja jäsenmaksut

Nuorisoseurantalo Männistö
Heikkiläntie 42
42560 Pohjoisjärvi

ovat kuluneet talon ylläpitoon, siksi toiminta on
ollut rajallista. Seuran jäsenillä tosin on ideoita,
joita voidaan tulevaisuudessa toteuttaa, kunhan
seuran varat sen sallivat. On uskallettava nyt
toimia ja kokeilla uutta, millä saamme talomme
toiminnan pyörimään. Toivottavasti saisimme
talosta kylän keskeisen kohtaamispaikan,
vaikkapa ”Etelä-Keuruun olohuoneen”.
Seuran jäsenmäärä on hyvässä kasvussa,
positiiviset asiat osoittavat, että kylällemme
edelleen kuuluu Nuorisoseura yhtenä toimintana.
Tulevaisuudessa toimintaa pyritään kehittämään
entistä monipuolisemmaksi. Jäsenet saavat tietoa
toiminnasta perustetun Facebook sivuston kautta
ja Kyläyhdistyksen sivuilta.
Taloa vuokrataan edelleen erilaisiin tapahtumiin
aivan samoin kuin monina vuosina aiemminkin.
Juhlien järjestäminen tarjoilujen kanssa kuuluu
talon palveluihin edelleen. Juhlien järjestelyistä
voi sopia Jari Kiisken tai Laura Lintulan kanssa,
yhteystiedot löytyvät seuran sivuilta. Tilattuihin
tapahtumiin voi saada kauttamme
Karaokemusiikkia tai tanssimusiikkia Karaoke
isännän esittämänä. Tilaisuuksista tehdään aina
tarjous, jossa yksityiskohtaisesti sovitaan
tarjoilusta ja palveluista. Tiloja vuokrataan myös
ilman Nuorisoseuran tarjoamia palveluita,
kaikkiin juhla, kokous ja koulutustilaisuuksiin eli
tilaisuuden tarjoilut voi myös järjestää tilaaja itse.
Tervetuloa toimintaan mukaan.
T. Pohjoislahden Nuorisoseura Ry:n hallitus.

Keuruun Pohjoislahden Nuorisoseura Ry.
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Vanha Laivuri –riihikahvila
Varpaasalmen levähdysalueella kantatie 58 varrella sijaitseva riihikahvila tarjoaa matkailijoille levähdysja taukopaikan Keurusselän rannalla. Levähdyspaikalla: mahdollisuus nauttia omia eväitä eväskatoksessa,
uimaranta, venelaituri, wc. Riihikahvilasta: tuoretta kahvia, teetä, virvoitusjuomia, jäätelöä, leivonnaisia,
voileipiä ja pikkulämpimiä. Anniskeluoikeudet. Lahjatuotteita. Sähköpiste.
Avoinna kesäkauden ma-su klo 12-19, muutokset mahdollisia.
Tulevia tapahtumia:
La 1.6. Vanha Laivuri –riihikahvilan 25-v. terassikauden avajaiset, klo 12-22 (yhteistyössä Häkkisen
maaseutuseuran kanssa). Makkaraa, lettuja. Musiikista vastaa Laulu- ja soitinyhtye Taottu Sydän. Ei
pääsymaksua. Laivurin 25-vuotisjuhannus: juhannusaattona lasten kokko klo 18, aikuisten kokko n klo
22, tanssit. Musiikista vastaa viimevuotisella revanssilla Duo Samaa Mieltä. Ei pääsymaksua.
Lisäksi tulossa: Heinäkaraoke 13.7., Rallikaraoke 3.8, Lyhtyjen yö-tapahtuma 24.8., rompetori ym.
Lisätietoa riihikahvilan FB-sivuilla sekä paikkakunnan ja lähikuntien ilmoitustauluilla.
Tervetuloa riihikahvilalle tapaamaan tuttuja läheltä ja kauempaa!
Hyvää kesää!
T:mi Maija Rinne
p. 040-848 3538, maijarinne@luukku.com,
facebook.com/vanhalaivuri
Mäntäntie 1626, 42560 Pohjoisjärvi

