Etelä-Keuruun tiedote syksy 2020
Airolahti ▪ Häkkinen ▪ Liukko ▪ Iso Kirja/Aika Oy ▪ Honka-Mannila
Huhkojärvi-Mäkikylä ▪Roosinpohja ▪Pohjoisjärvi ▪Pohjoislahti/Manniskylä

Hei Kyläluudan lukija,
Kyläyhdistyksen toimintakausi vuoden 2020 osalta käynnistyi mukavasti, kun saimme uuden koulurakennuksen
valmistuttua kyläyhdistyksen salivuorot käyntiin. Liikkujia oli mukavasti kaikissa kolmessa ryhmässä aina
maaliskuulle asti, kunnes koronan vuoksi jouduimme ne keskeyttämään. Samoihin aikoihin oli tarkoitus pitää
sääntömääräinen vuosikokous, jonka saimme pidettyä vasta kesäkuun alussa.
Valitettavasti myös Sinisilmä-kioski oli tilanteen vuoksi kesän suljettuna. Sen toimintaan vaikuttaa oleellisesti
jatkossa myös kesätyökampanjan käytännön järjestelyt, jotka muuttuivat kevään aikana. Toivottavasti pystymme
jatkamaan kioskin toimintaa seuraavana kesänä ja tiedotamme tilanteesta kevään 2021 Kyläluudassa.
Pyrimme järjestämään toimintasuunnitelman mukaisen syysretken ja hotellimatkan Tallinnaan loppusyksystä,
mutta joudumme vielä seuraamaan tilanteen kehittymistä, kun kouluvuosi ja monen työvuosi käynnistyy
kesälomien päätyttyä. Päätimme elokuun alussa pidetyssä johtokunnan kokouksessa tämän vuoksi jättää
päätökset näiden osalta syyskuun kokoukseen. Kannattaa seurata kyläyhdistyksen Facebook-sivuja tai tiedustella
tilannetta kyläkuntasi johtokunnan jäseniltä syyskuun alkupuolella. Kyläyhdistyksen salivuorot ovat ennallaan ja
ryhmät käynnistyvät viikolla 34.
Hyvää syyskesän jatkoa ja toivottavasti pääsemme tapaamaan syksyn tapahtumissa.
Sinikka Jokela
puheenjohtaja/Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry
Kyläyhdistyksen jäsenmaksu/talous vuodelle 2020. Jäsenmaksun suuruus on 10 euroa taloutta kohti.
Voit maksaa kyläyhdistyksen vuoden 2020 jäsenmaksun alla olevalla tilisiirtolomakkeella tai verkkopankissa.
Voit halutessasi maksaa jäsenmaksun sijaan kannatusmaksun, jonka suuruuden voit itse päättää.

Jäsentiedote 2020

Tervehdys Häkkisen maaseutuseurasta!

Muistathan, että jäsenetuna voit järjestää
Harjulinnassa veloituksetta omia tilaisuuksiasi
sekä käyttää talon ruoka- ja kahviastioita.
Harjulinnaa myös mielellään vuokrataan
erilaisiin tilaisuuksiin. Vuokrausta koskevissa
asioissa yhteydenotot isäntä Esa Vilhuseen
050-577 1125 tai isäntä Juha Saukkomaahan 0407210745.
Harjulinnan vesikaton peruskorjaus valmistui
kuluvan vuoden aikana. Katon korjaaminen
vaatii lisärahoitusta ja talkooapua. Yhdistys
ottaa mielellään vastaan raha- ja
tavaralahjoituksia.
Perinne- ja historiatiedon keruuprojektin
tarinoiden ja valokuvien keruu jatkuu.
Muisteluiltoja ja retkiä järjestetään toiveiden
mukaan. Yhteydenotot Liisa Vesterinen 0504680 129 tai Hillevi Pänkäläinen 0400-546 406.
Keuruun kyläparlamentissa Etelä-Keuruun
kyläyhdistyksen nimeäminä edustajina toimivat
Liisa Vesterinen ja Tuomo Kivinen.
Jos et vielä ole seuramme jäsen, toivomme
sinun liittyvän mukaan! 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.
Pankki: Keuruun Osuuspankki
Tili: FI69 4762 1020 0218 10
Maksu 20 €
Viite: Jäsenen nimi ja osoite
Eräpäivä 1.9.2020

Voit tukea yhdistystä maksamalla
kannatusjäsenmaksun, jonka voit maksaa
samalle tilille ja kannatusjäsenmaksun
suuruuden saa määrittää maksaja itse.
Kuluvan vuoden tapahtumia:
• Lentopallopelit Harjulinnassa
torstaisin klo 18.00 koko kesän
• Valoa iltaan -yhteislauluilta pe 25. 9.
klo 18
• Syysretki Häkkiseen
• Teatteriretki syksyllä
• Yhteislaulu ilta, syksyllä
• Tanssit, syksyllä
• Elokuvailta Harjulinnassa lokamarraskuussa
• Kauneimmat joululaulut su 29.11 klo
18
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
kattavasti mahdollista, laitathan sihteeri Teija
Ylöselle omat yhteystietosi tekstiviestillä tai
sähköpostilla. Erityisesti sähköpostiosoitetiedot
kaipaavat täydennystä.
Jäsenasioissa voit ottaa yhteyttä myös
taloudenhoitaja Anna-Liisa Kauppiseen.
Hyvää syksyä!
Häkkisen maaseutuseura ry.
Mirja Pummila,
puheenjohtaja, 040 8485 054
,
mirja.pummila@gmail.com
Teija Ylönen, sihteeri, 045 106 0202
Anna-Liisa Kauppinen, talous 050 346 3961

Ei aina käy niin kuin haaveillaan.
Ei aina käy niin kuin haaveillaan.
Tämä kuvaa kuluvan vuoden alkupuoliskoa
näin jälkeen päin tarkasteltuna. Talvella kun
lähdimme vuodelle 2020, emme kukaan
tienneet mikä meitä odottaa. Toiminta
käynnistyi laaditun suunnitelman mukaisesti.
Odotukset olivat suuret ja alkuvuosi vilkasta –
sitten hiipi koronavirustauti (COVID-19)
kehiin. Nuorisoseuran toiminnan kävi niin kuin
monen muunkin vastaavan yhteisön,”
käsijarru päälle ja toiminta parkkiin ”.
Arvata saattaa, että vastuuhenkilöillä oli vitsit
vähissä. Mutta tänne asti on tultu ja toimintaa
on ollut, tosin pieni muotoisesti, mutta
toimintaa kuitenkin. Kevään ja kesän
tilaisuudet joko peruttiin tai siirrettiin
myöhäisempään ajankohtaan.
Kaikesta huolimatta koronavirus ei
lannistanut, vaan katse käännettiin
pidemmälle tulevaisuuteen.
Kesäkuun lopulla aloitettiin suunnittelut esim.
esittämättä jääneen näytelmän esittämiseksi
loppu kesästä. Harjoituksia on ollut muistin
virkistämiseksi ja ensi-ilta on 28.8. klo 18.00.
Tämän jälkeen tulee kuusi esitystä siten että
viimeinen on 20.9 klo 14.00. Esitettävä
näytelmä Vuokravaimo on komedia, jonka
juoni ja tapahtumat selviävät parhaiten
tulemalla katsomaan. Lippujen
ennakkomyynti on M-Katsastus Oy:llä ja
ovelta ennen esitystä. Ryhmätilaukset
otamme vastaan sähköpostin kautta,
ns.mannisto(at)gmail.com. Yleisön
turvallisuuden vuoksi, emme ota taloa
täyteen, vaan tulemme rajoittamaan
katsojamäärää riittävän turvallisuus
etäisyyden saavuttamiseksi.
Seura on järjestänyt nuorten peli-iltoja, niihin
tultaneen järjestämään jatkoa syksyn aikana.
On myös käynyt selväksi, että illat vaativat
toiminnallista päivitystä. Liian paljon on
kyseisten iltojen järjestäminen jäänyt samojen
ihmisten vastuulle. Nuoria on ollut mukana
mukavasti. Alkuperäinen tarkoitus oli, että
seura tarjoaa tilan ja pitää puffetin.
Vanhemmille itselle jää valvontavastuu
nuorten suhteen. Tässä on parantamisen
paikka, jotta toiminta saataisiin taas käyntiin.
Seura ja seuran edustajat eivät ota vastuuta
nuorten valvonnasta, vaan tämä vastuu on
nuorten vanhemmilla. Elikkä tarkoitus on
pitää vanhempien ja lasten/-nuorien yhteinen
pelihetki kerran viikossa.
Kaikkea muutakin toimintaa, joka on ollut
pysähdyksissä, herätellään henkiin syksyn

aikana, kunhan voimavarat ja yleinen tilanne
sen sallii.
Seuran jäsen määrä on pysynyt vakaana
suhdanteista huolimatta. Edelleen on
mahdollista maksaa toimintavuodelle
jäsenmaksu. Jos se on keväällä jäänyt
epähuomiossa maksamatta. Vuosikokouksen
jälkeen oli seuran johdolla tarkoitus toteuttaa
toiminnallisia uudistuksia. Koronaviruksen
vuoksi nämä jäivät osin toteuttamatta, mutta
ajatuksia ei ole siirretty unholaan, vaan ne
jalostuvat koko ajan ja toteutetaan
tulevaisuudessa.
Jatkossakin nuorisoseurassa tehdään työtä
nuorten- ja ympäröivän yhteisön hyväksi.
Toiveita toiminnasta otetaan vastaan, sillä
kysyntään vastaamalla saadaan paremmin
onnistumisia.
Tässä yhteydessä on syytä esittää nöyrin
kiitos niille tahoille ja yrityksille, jotka ovat
seuraamme tukeneet tämän poikkeuksellisen
ajan ylitse. Näin voimme jatkaa työtä nuorten
hyväksi. – KIITOS Tavataan tapahtumissa ja hyvää syksynjatkoa
Keuruun Pohjoislahden Nuorisoseura ry.

