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Hei hyvä Kyläluudan lukija,
Etelä-Keuruun kylällä ollaan taas vietetty tapahtumatäyteinen vuosi 2018 ja uutta vuotta 2019
odotellaan jo innolla. Uuden odotus keskittyy meillä monilla koulun lisärakennuksen ympärille, jota
olemme jo kuluneen vuoden aikana ennättäneet odotella koulun pihapiiriin. Koko vuoden esillä olleen
asian tiimoilta on ollut useanlaisia vaiheita, ensimmäinen tarjouskilpailu ei tuottanut toivotunlaista
tulosta ja senpä vuoksi hankkeen käynnistyminen on viivästynyt alkuperäisestä suunnitelmasta. Mutta
niinhän sitä sanotaan, että hiljaa hyvää tulee ja siihen me tällä kylällä olemme tottuneet luottamaan.
Kevättalven lumitilanne houkutti hiihtämään ja pitkästä aikaa kyläyhdistys järjesti hiihtotapahtuman
Mikkolankankaan laduille helmikuun lopussa. Etenkin kylä pieni väki oli innolla laduilla mukana ja
toivomme, että tulevanakin talvena saamme sen verran lunta, että hiihtämään taas pääsemme.
Huhtikuun lopulla osallistuimme Kotona Kylässä- hankkeen organisoimaan kyläkiertueeseen ja silloin
kyläämme kiersi kaksi bussillista tutustujia kylämme päästä päähän. Kiertoajelun lomassa osallistujat
pääsivät tutustumaan muutamaan kylämme kohteeseen ja tapahtuman onnistumisen takasivat kylän
monet toimijat, josta he ansaitsevat suuret kiitokset.
Toukokuussa pururadan purutustalkoot vetivät hienosti väkeä, jonka tehtäväksi tosin jäi vain kivien
poisto radalta ja laaduntarkkailu, kun traktorimiehet hoitivat purun levityksen kädenkäänteessä. Kiitos
kaikille talkoisiin osallistuneille.
Kesän helteet takasivat sen, että Kioski Sinisilmän tuotteiden menekki oli taattu ja saimme työllistettyä
kuusi nuorta kioskimyynnissä. Kiitos asiakkaillemme ja ahkerille nuorille, jotka kioskilla työskentelitte.
Heinäkuun lopulla osallistuimme edellisen vuoden tapaan Neste ralli- tapahtumaan vastaamalla Urrian
erikoiskokeen kahden pätkän järjestyksenvalvonnasta ja kioskitoiminnasta. Tänä kesänä meitä olikin
kyläyhdistyksen väen lisäksi mukana myös Häkkisen maaseutuseuran talkoolaisia ja mikäpä sen
mukavampaa on kuin yhdistysten välinen yhteistyö.
Lokakuussa teimme retken Jyväskylään, jossa osa matkaan lähtijöistä jäi viettämään aikaa Super
Parkkiin ja osa lähti säästämään Kauppakeskus Seppään. Super Parkissa hien saivat pintaan lasten lisäksi
heidän vanhempansa eikä pieniltä urheiluvammoiltakaan täysin säästytty. Tällaiset yhdistelmäreissut
tuovat mukavasti eri ikäisiä kyläläisiä yhteen ja samalla opimme tuntemaan toisiamme.
Marraskuun lopulla matkaan lähti bussillinen ulkomaanmatkailijoita, kun kyläyhdistyksen järjestämä
Tallinnan reissu saatiin taas toteutettua.
Nyt on vielä vuoden loppuhuipennuksen eli perinteisten Hirvipeijaisten ja Joulumyyjäisten vuoro 15.12.
Kaksikymmentä vuotta sitten tapahtuma sai alkunsa ja hienosti sitä on jatkettu vuosittain hyvässä
yhteistyössä kylän toimijoiden kanssa. Etenkin koululaiset ja heidän vanhempansa tekevät ison työn
tapahtuman onnistumiseksi, mutta myös kylän eri hirviseurueet ovat tapahtuman järjestelyissä mukana
periaatteessa koko syksyn ajan, samalla kun pitävät huolen kylämme hirvikannan säännöstelystä.
Hyvää loppuvuotta, joulunalusaikaa ja Uutta Vuotta 2019!
Sinikka Jokela
puheenjohtaja
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Harjulinna saa uuden katon

Tehtaanpatruuna Serlachiuksen ja taiteilija Hannes Autereen kädenjälkikin talossa
Harjulinnassa on paraikaa meneillään mittava kattoremontti. Vesikaton vuodot vauhdittivat
korjausta. Yli 80-vuotias kylätalo saa uuden katon kuluvan talven aikana. Maaseutuseura ry on saanut
työhön 21 000 euron avustuksen Suomen Kotiseutuliitolta. Remontin toteuttaa Keski-Suomen
Kymppirakentajat Oyja rakennusvalvonnan Rakennuttajapalvelu Allu-Team Oy. Keski-Suomen
museon amanuenssi Päivi Andersson valvoo rakennustöiden kulkua.
Rahoitusehtojen mukaisesti vanha tiilikate puretaan ja tilalle laitetaan konesaumattu peltikate.
Lisäksi kaikille alaräystäille asennetaan lumiesteet. Kustannusarvio on 68 000 euroa, josta osa
katetaan lainarahoituksella. Yhdistys hankkii varoja tilaisuuksien järjestämisen lisäksi talkootöissä
Neste-ra II issa, KoneAgria- näyttelyssä, ka hvitu ksissa sekä Keu Pa HT:n kotipelien makka ra nmyyn nissä,
kertoo seuran puheenjohtaja Mirja Pummila.
Häkkiseen suojeluskuntatalo rakennettiin vuosina 1935—1936. Rakennusvaiheessa varoja kerättiin
arpajaisilla ja iltamia järjestettiin kylän taloissa, joista myös saatiin rakennustarpeita. Lähiseudun
yhdistysten kanssa tehtiin yhteistyötä. Kuorevedellä tanssittiin iltamia Harjulinnan rakennuskassan
kartuttamiseksi maamiesseurantalo Kuokkalassa ja nuorisoseura Nysän talossa.
Mäntän tehtaanpatruuna Gösta Serlachiuksen tiedetään olleen omalta osaltaan mukana talon
syntyvaiheessa. Tehtailija tuki yhteensä 14 Mäntän lähiseudulla toimivaa suojeluskuntaa. Taustalla oli
huoli Suomen epävakaista oloista ja puutavaran saatavuudesta tehtaille. Suunnittelussa oli mukana
myös taiteilija Hannes Autere. Serlachius tuki rakentamista muun muassa lahjoittamalla
ikkunanpokat taloon.
Talon tontti on aikoinaan vuokrattu metsäyhtiö Rosenlewilta ja myöhemmin ostettu omaksi. Taiteilija
Tapani Lemminkäinen maalasi vuonna 1938 näyttämön kulissit. 1960-ja 1970-luvun taitteessa talo
oli vailla toimintaa, minkä jälkeen toiminta virisi uudelleen vuoden 1977 suuren remontin myötä ja
rakennusta on kunnostettu senkin jälkeen. Harjulinna on ollut myös monen vahtimestari- ja
siirtolaisperheen koti aina vuoteen 1962 saakka.
Suojeluskunta-ajan jälkeen talon omistajaksi tuli Häkkisen maamiesseura, nykyinen maaseutuseura.
Sen voimin talolla on aikoinaan järjestetty iltamien lisäksi näytelmiä, elokuvaesityksiä, opintokerhoja
ja koulutustilaisuuksia. Seurantalo on ollut myös mänttäläisten ahkerassa käytössä. Monet hääparit
ovat viettäneet siellä juhliaan. Väinö Paunun linja-autot kuljettivat aikoinaan väkeä Mäntästä
tansseihin, joita järjestivät kyläläisten lisäksi muun muassa alueen eri ammattijärjestöt ja
urheiluseurat. Nykyään talolla järjestetään pitkin vuotta tilaisuuksia, mm. suursuosion saaneita
huutokauppoja sekä lauluiltoja ja perhejuhlia. Elokuvailtakin on vuosikymmenten tauon jälkeen
luvassa joulukuun alussa kuten myös perinteiset Kauneimmat joululaulut, joissa salin hyvä akustiikka
pääsee oikeuksiinsa.
Teksti: Liisa Vesterinen ja Hillevi Pänkäläinen
Kuva: Seppo Niemi
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vuosikymmenten tauon jälkeen!

Keuruun elokuvaajaseura aloittaa

kylä kierroksensa Hä kkisestä ja esittää
kuvaamansa filmin, joka keräsi keväällä
Kimaran täyteen katsojia. Jos et mahtunut
silloin mukaan, niin nyt on tilaisuutesi.
Elokuva on tarina isänmaasta. Esillä
arkistojen aarteita ja kuvia ihmisistä työnsä
ääressä. Nähtävissä paljon tuttuja
valkokankaalla.
Tule siis elokuviin omalle kylälle! Esitys
lauantaina 1.12. klo 17. Liput 5 €.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa runsain joukoin!
Järjestäjinä Häkkisen maaseutuseura ryja
Keuruun elokuvaajaseura ry.
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Airolahden Kauneimmat Joululaulut 5.12.2018

klo 18.00 alkaen
Anneli ja Veikko Kaipaisella Tervetuloa!
Kauneimmatjoululaulut Harjulinnassa
(Häkkisentie 55) su 2.12. klo 18.
Kahvitarjoilu, vapaaehtoinen kahvimaksu.
Tervetuloa! Järjestäjinä Häkkisen maaseutuseura
ryja Keuruun srk.

JOULUPUKKI

Kokenut, autoileva Joulupukki Mikkolankankaalla
ja lähiympäristössä
Varaukset iltaisin 3.12. alkaen
0400 645 773

Kyläyhdistyksen jäsenmaksu/talous vuodelle 2018
Vielä ehdit 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
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Maksajan
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VIESTI: JÄSENMAKSU VUOSI 2018,
Maksajan/talouden nimi
ileuroa
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