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POHJOISLAHDEN
ALA-ASTE
125 VUOTTA

KYLÄYHDISTYS
ONNITTELEE!
Kannen kuvat: Risto Saarinen

Etelä-Keuruun Kyläyhdistys Ry Kesä 2013

Puheenjohtajan palsta
Yli vuosi sitten talvella Keuruun kaupunki
ja keuruulaiset kylät löivät hynttyyt yhteen
päättämällä kylien yhteisestä kehittämishankkeesta, joka nyttemmin tunnetaan nimellä
Kylävoimaa-hanke. Etelä-Keuruun kyläyhdistys sitoutui jo varhaisessa vaiheessa hankkeeseen, hyvin tietoisena siitä, että tuloksia
tulee vain kyläläisten aktiivisuuden avulla.
Hankkeelle palkattiin vetäjä kovatasoisten 28
hakijan joukosta Kirsi Heiskanen, Kirsi aloitti
työnsä syyskuun alussa 2012 ja vauhti on ollut huimaa, mutta hallittua. Hankkeen saama
myönteinen julkisuus, niin tiedotusvälineissä,
kuin keuruulaisilla kylillä on ollut ennennäkemätöntä.
Hanke alkoi kyläläisille suunnatulla kyselyllä,
joka antoi pohjan ja askelmerkit jatkotyölle.
Kylävoimaa-hanke on järjestänyt petoillan,
tietoliikenneillan, lukuisia ideailtoja kylillä ja
saanut väen liikkeelle, huolena oman kylän
kehittäminen ja tulevaisuus.
Ompa käynyt bussilastin verran kyläläisiä
eduskunnassakin keskustelemassa kyläasioista
ja tehty tutustumisvierailu Jämijärven Tyk-

köön kylään, joka tunnetaan menestyneenä ja
palkittuna kylänä. Hankkeesta on ajallisesti
jäljellä n. 60%, joten keskeneräistä työtä ei
ole vielä tarpeen arvioida lopullisten tulosten
kannalta, mutta kehittämiseen tähtäävää aineistoa työstetään kaiken aikaa ja uudistuksia
on jo tekeillä, kuten uudet upeat kylien nettisivut. On lupa odottaa tämän hankkeen täyttävän siihen kohdistetut odotukset, kun ensi
vuoden syksyllä luovutetaan kaikkien kylien
yhteinen loppuraportti kaupungin päättäjien
ohjenuoraksi kyliä koskevaan päätöksentekoon. Tämä
kaikki edellyttää kuitenkin kyläläisten aktiivista osallistumista Kylävoimaa-tapahtumiin, aina kun kutsu käy.
Etelä-Keuruun kyläyhdistys ja Kylävoimaahanke löytyvät myös facebookista, missä voi
seurata elämänmenoa tuoreeltaan ja tutustua
tapahtumiin.
Hyvää kesänaikaa!
Tuomo Kivinen
Kyläyhdistyksen puheenjohtaja

POHJOISLAHDEN ALA-ASTE 125 V.
la 25.5.2013 klo 13.00
TERVETULOA KEURUUN VANHIMMAN KYLÄKOULUN
125-VUOTISJUHLATILAISUUTEEN KOULULLEMME!
Kahvitarjoilu ja onnittelujen vastaanotto klo 12.00 alkaen.
Muistelot kahvikupin ääressä pääjuhlan jälkeen.
Mahdolliset muistamiset pyydetään osoittaman
koulumme retki- ja stipendirahastoon
476210-292993 -Koulun johtokunta

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

Sukupolvenvaihdos yhdistystoiminnassa !
Valtakunnallinen ongelma. Mistä apu? Nuoret eivät tule mukaan yhdistystoimintaan. Jos
tulevat houkuttelun jälkeen, jäävät muutaman
kokouksen jälkeen pois. Onko vika vanhoissa
mummuissa ja vaareissa? Ei haluta luopua.
Koetaan oma toiminta korvaamattomaksi.
Annetaan ymmärtää, että muut eivät osaa. Ei
luovuta, vaikka voimat ovat vähissä ja muisti
pätkii. Ei luoteta nuorempiin.
Hautausmaat ovat täynnä korvaamattomia
henkilöitä!
On näinkin, että ei haluta ottaakaan mukaan
halukkaita toimijoita. Asetetaan ihmiset eri
muotteihin uskonnon, politiikan, ammatin, ulkonäön, ihonvärin ja muun vastaavan
perusteella. Näin ei saisi olla! Meidän pitäisi
kaikella tavalla kunnioittaa toisiamme. Kuunnella toista ja toisiamme. Kaikki olemme
erilaisia. Se on rikkautemme.
Kyläyhdistyksemme toiminta on hyvänä
esimerkkinä toistemme huomioimisesta.
Leena Ikäläisen toiminta kyläyhdistyksiemme
uudelleen heräämisen aikoina 90-luvulla sai

aikaan Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry:n. Näin
muotoutui kyläyhdistyksen alueeksi Keuruun
keskustaajamasta Keurusselän vasenpuoli
Mänttään ja Jämsään rajoittuen. Alue on parasta Keuruuta. Toimimattomat pienet ”kuppikunnat” hiljenivät entisestään ja nyt toimitaan
yhdessä.
Meillä on vain aurinkoisia ihmisiä. Oma
jatkossakin toimiva vahva kyläkoulu, IsoKirja, koulutus-ja Konferenssikeskus, erittäin
monipuolinen ammattijakauma ymta. Nämä
ovat todellisia vahvuuksia. Meitä kuunnellaan
ja kunnioitetaan. Meillä on asiat todella hyvin.
Ollaan tyytyväisiä.
Nuoret! Tulkaa mukaan. Työntäkää mummut
ja vaarit hellästi ja ystävällisesti sivuun. Tulevaisuus on Teissä. ”Joka vanhoja muistelee
tikulla silmään.”
Sivuun kuuntelijaksi edelleen siirtyvä:
Kyösti Kustaa Vehmaskoski.

JÄÄTELÖKIOSKI SINISILMÄ
Auki joka päivä 13-19

•
•
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•
•

(2.6.-10.8.2013)

JÄÄTELÖÄ
KAHVIA
KARKKIA
KEKSEJÄ
MAITOA

Jäätelökesää
kaikille kyläläisille!

TERVETULOA!

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

Mitä, lastu keskellä puroa !

Ennen muinoin, kun yläjuoksulta tuli virran mukana
lastu, siihen reagoitiin nopeasti. Kylän väki lähti
heti kirveet olalla ottamaan selvää lastun merkityksestä: mistä toiminnasta lastut ovat syntyneet, kuka
kirvestä käyttää, uhkaako se meidän elämäämme,
miten asiaan pitää suhtautua?- Juuri näin kävi
meillekin alkuvuodesta, kun saimme kuulla Roosinpohjan järkyttävästä turpeennostohankkeesta.
OLALLE VIE ! No, kansa reagoi nytkin todella
nopeasti; kirveet olalle ja....,no ei nyt sentään.
Mutta kynät käteen ja ponnekkaasti muistutuksia ja
vastalauseita rustaamaan. On syytä olettaa, että näin
ripeä ja laajamittainen toiminta ei olisi onnistunut,
jos valmistelevaa tiedotuskokousta ei oltaisi jostain
syystä voitu pitää Liukon Nikolain talon tiloissa.
Kiitos siitä. Jo tähän tiedonjakokokoukseen saapui
lähes 50 ihmistä! Osoitus puhtaasta kiinnostuksesta
ja pelosta, tai kummastakin. Ja mikä se tulos sitten
oli? Määräaikaan mennessä Vaasassa sijaitseva
Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto vastaanotti reippaasti yli 130 sisällöltään selkeää ja yksiilmeistä kannanottoa.
EI TURPEENNOSTOLLE !
Vaasan AVI:ssa asiaa käsittelee ylitarkastaja Sari
Kantonen. Olin viimeksi häneen yhteydessä
toinen päivä toukokuuta. Virastossa tulosta pidetään
häkellyttävänä. Eteläkeuruulaisten aktiivisuus ja yksituumaisuus asiassa on ehdottoman poikkeuksellista, toteaa Kantonen. Myös Keuruun Kalastusalueen isännöitsijä Jukka Pulkkinen iloitsee meidän,
asianosaisten yksimielisyydestä.” PEAT BOG OY:n
hankkeita ei tule hyväksyä, eikä turpeen nostoa tule
sallia näillä ko. alueilla. Koskaan,” sanoo Pulkki-

nen. Hänen laskelmiensa mukaan Kaakko-, Linnasen-, ja Nuuvasensuon turvekerrosten kasvuun
on mennyt n. 9 000 vuotta.
Vuosikasvuksi on arvioitu 0,7 mm ja se kerrottuna
9000 vuodella tarkoittaa sitä, että paikoin turvekerrostuman paksuus on yli seitsemän metriä.Tästä
on kysymys. Nämä suoalueet Peat Bog haluaa
tuhota. Ei käy! Me eteläkeuruulaiset vaadimme,
että ennen kuin ko.ympäristölupahakemus otetaan
edes käsittelyyn, alueella on tehtävä täydellinen,
kaikki osa-alueet ja vuodenajat kattava luontoselvitys, mikä antaa meille ajantasaisen ja realistisen
kuvan koko suoalueen ekologiasta: niin nisäkkäistä,
linnuista,matelijoista kuin hyönteisistäkin. Yhtä
huolellinen kartoitus on tehtävä myös floran osalta.
Pulkkisen mielestä tämä on ainoa oikea linjaus.
Tässä asiassa ei saa olla mitään tavanomaista
kunnallis- ja puoluepolitiikkaa. On olemassa vain
turvetta suosivaa ja turvetta vastustavaa “politiikkaa.” Puoluepolitiikkaa tähän ei ole syytä sotkea.
Ikiaikaiset kansallisomaisuutemme me
haluamme säilyttää myös tuleville sukupolville.
NYT ODOTETAAN
Ylitarkastaja Sari Kantosen mukaan nyt on Peat
Bog oy:n vuoro perehtyä meidän asianosaisten
muistutuksiin.Hän arvioi tehtävän mittavaksi.
Pelkkä aineistoon perehtyminen ottaa ainakin
vuoden. - Peat Bog täydentää anomustaan, aluehallintovirasto vaatii lisäselvityksiä,Peat Bog
vastaa vaateisiin, AVI vaatii lisätarkennuksia, PB
vastaa jne.
Myös Pulkkisen mukaan nyt on aika vain odetella
AVI:n ratkaisua.Jos hakemukset kaatuvat koko-
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naan, eikä Peat Bog oy valita ratkaisusta Vaasan
Hovioikeuteen,niin silloin homma loppuu siihen.
Jos taas AVI myöntää luvan,niin silloin me kaikki
130 - 140 muistuttajaa teemme päätöksestä
valitukset Vaasan Hovioikeuteen, jolla päätösvalta on prosessin tässä vaiheessa. Aikaa saattaa
taas kulua vuosi kaksi. Sieltä sitten vastineiden ja
vastaselvitysten kautta edetään pari vuotta ja ollaan - siis teoreettisesti - Korkeimmassa Hallintooikeudessa, joka joskus viiden, kuuden vuoden
kuluttua tekee lopullisen päätöksen. Ja siitä ei
sitten enää valiteta.
KÄDET RISTIIN?
Nytkö sitten vaan kädet ristissä odotetaan? Ei toki.
Keuruun Kalastusalueen isännöitsijän Jukka
Pulkkinen tähdentää, että seuraavan parin vuoden aikana on kaiken muun ohella tärkeää pystyä
osoittamaan Myllypuron ja Ukonpuron luonnointi-

laisuus, niiden vesiekologia sekä ravut ja kalat
ja kunnostustoimet ekologian parantamiseksi.
Edelleen tulisi pyrkiä torjumaan aivan hiljattain
paljastuneitten Syvälamminsuon kaltaisten kunnostusojitusten tms metsäojitusten tekeminen ko
purojen valuma-alueellla.Niin ikään hyvin harvinainen puronvarsilähteikkö ympäristöineen pitää
saada mitä pikimmiten suojeltua! On arvioitu,että
ei ole puroa, jonka Keurusselkään virtaama vesi
olisi puhtaampaa kuin vesi Myllypurossa ja Ukonpurossa.
Roosinpohja, 5.5. 2013,
Jukka Konttori
Ps. Taimenpurohankkeeseen palaamme
myöhemmin.

Esitys Lasten päivähoidon järjestämiseksi Etelä-Keuruulla!
Maija Rinne on laittanut alulle esityksen tästä asiasta. Esityksen on allekirjoittanut 163 henkilöä.
Esitystä kannattavat myös mm. Pohjoislahden ala-asteen johtokunta, Keuruun Pelastakaa lapset ry
ja Etelä-Keuruun kyläyhdistys. Taustalla on huoli näiden palvelujen jatkuvuudesta ja kehityksestä
kylällämme, kun lasten määrä on kasvussa! Ongelmana koetaan jo tällä hetkellä esimerkiksi
lasten aamu- tai iltapäiväkerhotoiminnan puuttuminen. Asiasta on julkaistu tarkempi juttu
Suur-Keuruussa keskiviikkona 8. toukokuuta. Esitys on jätetty Keuruun sivistyslautakunnalle
käsiteltäväksi 14. toukokuuta kokoukseen, eli tätä kirjoitettaessa ei ole vielä tietoa kokouksen
päätöksestä asian suhteen. Toivotaan että sivistyslautakunta ottaa asiaan myönteisen kannan, jotta
asiassa päästään eteenpäin ja saadaan kylämme lasten kannalta järkevä ja pitkäjänteinen ratkaisu.
Esitysteksti kokonaisuudessa ja muutenkin tarkempaa tietoa esityksestä löytyy Maija Rinteeltä,
puh. 040-848 3538
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

Teatteria harrastajavoimin 25 vuotta
Keuruu 20.03.2013
Juhlapuhe juhlanäytännössä su 24.03.2013
klo 14.00 Männistöllä.
Arvoisat näyttelijät. Hyvä juhlayleisö. 25 vuoteen
sisältyy niin paljon teatteria, että varmasti Teille
näyttelijät se on yllätys näytelmien lukumäärällä,
mutta eniten se yllättää näin puhujankin ja ilmeisesti
Teidät teatteriyleisönkin. Täytyyhän niitä ollakin,
koska 25-vuotta on tehty teatteria ja pääsääntöisesti
yksi näytelmä vuodessa.
Tätä puhetta varten haastatteluissa ja atkni
tallenteista ilmeni esitettyjä kuvaelmia ja näytelmiä
olleen näiden 25 vuoden aikana ainakin 27 kpl:tta.
Esitykset eivät ole tapahtuneet pelkästään täällä
Männistöllä. Esityspaikkoina ovat olleet siipirataslaiva Ellu, Höyryveturipuisto Keuruun Haapamäellä, Keuruun Pihlajavedellä, Keuruun Liesjärvellä, Petäjävedellä, Äänekoskella ja Sulkavalla.
Erityisesti haluan tämän juhlanäytännön yhteydessä
tuoda esiin 20.07.2008 esitetyn kuvaelman tapahtumapaikalla Riitalahdessa kahakan 200-vuotisjuhlapäivänä. Kuvaelman ohjasi meidän kaikkien
tuntema taiteilija, kirjailija, runoilija, teatteriohjaaja,
toimittaja ym. Eine Joutsjoki. Toteutukseen esityspaikan raivauksesta itse esitykseen osallistui noin
70 – 80 henkilöä Keuruulta, Petäjävedeltä ja
Multialta. Mukana olleet halusivat muistuttaa
nykypäivän ihmistä historian tapahtumista keuruulaisessa maisemassa. Itse kuvaelmaan mukaan
halusi tulla henkilöitä, joilla ei ollut mitään
näyttelijäkokemusta, eikä kaikilla edes teatterikokemusta katsojana. Esityksen tarpeellisuus
koettiin tärkeäksi ja mukana oli henkilöitä, joiden
aikaisemmat sukujen jäsenet olivat tavalla tai
toisella kahakassa mukana.
Kuvaelman
katsojia
ennakoitiin
tulevan
enimmillään 100 – 150 henkilöä. Pääsylippuja
hankittiin 300 kpl:tta. Liput loppuivat ja kukaan ei
tiedä katsojien todellista määrää. Ilmeisesti yli 500
henkilöä. Kuvaelman jälkeen täällä Männistöllä
vietetyn juhlan kruunasivat Enneli Kock in tuomat
suolamuikut ja ruisleipä.

ajatukset muualle. Se antaa virtaa ja ottaa käyttöön
aivojen eri osia. Eräänlaista teatteria oli myöskin
nuorisoseuratoiminnan alkuaikoina tälläkin kylällä
1800 ja 1900 lukujen vaihteessa. Sen ajan pöytäkirjoista on todettavissa kokouksia olleen kerran
kuukaudessa ja keskimäärin niihin osallistui 20
talollista ja 40 torpparia. Nuorisoseuratoiminta oli
yhteistä kaikkien kylän asukkaiden kesken.
Jokaisessa kokouksessa oli yhden tai kahden
henkilön tehtävänä esiintyä (lukea) edellisessä
kokouksessa annettu kirjoitusaihe. Esityksen
jälkeen se arvosteltiin. Se oli senaikaista teatteri,
mutta todella tärkeätä siihen aikaan.
Miten tämä teatteri – näytelmäpiiri alkoi 25 vuotta
sitten. Se alkoi 14.09.1988 Pohjoislahden näytelmäpiiri nimellä meidän koululla Pohjoislahden alaasteella. Alussa mukana olivat Keuruun kansalaisopiston rehtori Markku Vuorela, ohjaajaksi tuleva
Kirsi-Maaria Majaniemi, Anneli Lehtonen, Kirsti
Asunta, Enne-Liisa Kock, Ritva Pellonpää ja
Hanneli Kivelä.
Kokoontumisen yhteydessä Markku Vuorela alkoi
ihmettelemään, ”onko tällä kylällä miehiä
ollenkaan.” Näin mukaan saatiin Eino Majaniemi,
Mikko Lehtonen ja Tapani Asunta.
Tässä yhteydessä on kerrottava Tapani Asunnan
mukaan saamisen olleen vaikeinta. Vastaukset
olivat: Ei, ei missään tapauksessa ja juoksu karkuun
Mikkolankankaan männikköön. Aviopuolisona
Kirsti Asunta hallitsi kokemusperäisesti miehen
käsittelyn ja lähestyi Tapani Asuntaa toisen kautta
sanoen: ”Eihän tarkoitustaan ollut näyttelijäksi,
vaan kuiskaajaksi ja yleisöhän ei näe sinua.” Tapani
Asunta suostui kuiskaajaksi. Näin jälleen kerran
nainen huiputti miestä. Huomaamattaan Tapani
Asunta on ollut sen jälkeen jokaisessa esityksessä
näyttämöllä todella korvaamattomana näyttelijänä.

Miksi teatteria harrastetaan? Moni on saanut
kipinän siihen erilaisista oppilaitoksista, tuttavaltaan, työyhteisön kautta, läheiseltään ja jollakin
henkilöllä se on geeneissä haluna esiintyä.
Huonompiakin harrastuksia on! Mukaan saadaan
joskus takarivin Impejä ja Taavejakin. Heistä tulee
mukaantulon jälkeen useasti todellisia näyttelijäpersoonia. Tämänpäiväisessäkin esityksessä se on
todettavissa.

Edellä mainitut henkilöt ovat kylällämme sanoneet
kulttuurille – näytelmätaiteelle alkusanat. Me olemme heille kiitollisia. Ei se näytelmätaide ole
helppoa. Harjoituksissa menee ennen esitystä
keskimäärin kuusikuukautta. Näyttelijät – ainakin
tässä meidän näytelmäpiirissä ovat voimakkaita
persoonia. Ajoittain taitavat kaikki olla ohjaajia.
Ohjaaja Juhani Kodolla on ollut varmasti ajoittain
pinna kireällä. Ilmeisesti on vain muistettava totuus,
joka suuttuu, menettää pelin kokonaan.
Todella myönteistä Teillä näytelmäpiiriläisillä on
nuorten saaminen mukaan ja toisilta kyliltä saatujen
näyttelijöiden mukaan saaminen. Tämä lisää
yhteisöllisyyttä, toisen ja toisten arvostamista.
Elämässä tärkeintä on toisen kuunteleminen.
Huonointa itsestään puhuminen.

Teatteri ja sen harrastaminen on kulttuuria. Se tuo
vaihtelua työ- ja kotielämään. Se piristää ja vie

Me etelä-keuruulaiset – ja varmasti teatteriyleisö
ovat Teistä ylpeitä ja kiitämme Teidän meille
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antamaa kulttuuriantia 25 vuoden ajalta. Te saatte
meidät hetkeksi unohtamaan arjen asiat. Jatkakaa
samalla tavalla, vaikka osalla Teistä jo ikäkin on
painolastina. Ehkä kuitenkin juuri näyttämötaiteen
vuoksi Te olette säilyttäneet ikuisen nuoruuden,
joka Teistä säteilee.

Hyvää teatteri-iltapäivää Teille näyttelijät ja ensiiltayleisö. Te yhdessä olette parasta keuruulaista
A-ryhmää.
Kyösti Vehmaskoski
k.v.koski1@gmail.com

Tarkoituksella olen jättänyt pois esityksien nimet ja
ohjaajien nimiluettelot.

MÄNNISTÖN KESÄRIEHA LA 15.6.2013
KLO 12.00 – 16.00
Ohjelma:
Männistön tikkakisat
Mölkyn mestaruus
Keppihevostyöpaja, päivän aikana keppihevosten laukkakisa
Uusi kansantanssimainen muotitanssiopetus kaikille halukkaille
Arpajaiset
Riehassa mukana Pelle
Puhfetti
Huutokauppa Männistön hyväksi. Tavaroita otetaan vastaan
heti, yhteys
Anneliin, puh. 040-774 0331. Meklarina Simo Jämsä.
Nuorisoseuran jäsenmaksun 15.8.2013 mennessä maksaneet
osallístuvat
tuotepalkintojen arvontaan possujuhlissa.
Kesäriehaan vapaa pääsy
Järjestää Pohjoislahden Nuorisoseura ry
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

Kyläyhdistys tiedottaa
Kylämme uudet nettisivut
Kylämme nettivut uudistuvat, uusien sivujen osoite on:
http://www.keuruunkylat.fi/ kylat/etela-keuruu
HUOM, HUOM! Sivut eivät ole vielä valmiit, sivujen tietoja ollaan vasta päivittämässä.
Virallisesti sivut avataan vasta toukokuun lopussa-kesäkuussa.
Jotta uusien sivujen tiedot tulisivat mahdollisimman oikeiksi, ilmoitathan mahdollisista
virheellisistä, vanhoista tai puuttuvista tiedoista kylämme nykyisillä nettisivuilla osoitteeessa
www.keuruu.fi/asuminen_ja_ rakentaminen/keuruun_kylaet/ etelae_keuruu.html . Tiedot voi
laittaa toimituksemme sähköpostiosoitteeseen kylaluuta.etelakeuruu@gmail. com
Kyläyhdistyksen johtokunnan yhteystiedot löytyvät myös osoitteesta:
www.keuruu.fi/asuminen_ja_ rakentaminen/keuruun_kylaet/ etelae_keuruu.html

Keuruun kaupungin asiointi- ja palveluliikenne
Reitit ajetaan n. 9.00 - 13.00 välisenä aikana kerran viikossa. Ajopäivä saattaa vaihdella reiteittäin.
Tarkemmat tiedot liikennöitsijältä.

Lautaperä - Keuruu
Matka Mäkelä Oy, Puh. 044-7143952

Häkkinen - Keuruu
Yhteenliittymä Leppä, Lehto, Loijas
puh. 0400 645 199 / 0400 244 911

4H-metallikeräys Etelä-Keuruulla:
Häkkinen, Häkkisentien ja Kuusniementien risteys 27.5-9.6. Tuomalla metalliromusi 4Hkeräykseen tuet samalla keuruulaista lapsi- ja nuorisotyötä. Älä kuitenkaan tuo ongelmajätettä,
kuten jääkaappeja, akkuja/paristoja ja öljyjä tms nesteitä.

Alueemme Petoyhdysmiehet
Petoeläinhavainnot (Susi, Ilves, Karhu) voi ilmoittaa seuraaville henkilöille:
Pummila Väinö 040097569
Pänkäläinen Erkki 0407319407
Santala Veikko 0400642639
Heikkilä Juho 0503255790
Tamminiemi Antti 0443252406
Havainto voi olla näköhavainto, jälki tai jätös.

Kyläluuta-lehden sähköpostiosoite: kylaluuta.etelakeuruu@gmail. com
Maakirkko Häkkisen Harjulinnassa sunnuntaina 7.7.2013 klo 15. Tervetuloa!
Kioski Sinisilmään tarvitaan vielä reippaita työntekijöitä! Vielä vapaina olevia paikkoja voi
tiedustella Kivisen Tuomolta, puh. 050 495 5285
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

Kyläyhdistys tiedottaa
Hannele Maahinen tarjoaa mahdollisuutta tutustua lankojen värjäykseen:
Aivan kesäkuun alussa on pihamme täynnä lupiininlehtiä. Haluaako joku tulla kokeilemaan
vihreän värjäystä niillä? Värikattilat tulella sovittaessa, opastan ja otan pienen maksun (tarvikkeista
riippuen arv. 15-20e), talo tarjoaa kahvit/teet. Tule omin langoin - valkoinen ja vaaalean harmaa
Novita Nalle/7veikka käy myös eikä rasita kukkaroa. Ja niistä saa vaikka upeat sukat, yksikin kerä
riittää.
Värjäyspäivä kestää 6-8 tuntia, sade- ja tuulivaraus (pellollamme tuulee joskus liikaa
nuotiolle!), siirrellään aikatauluja hieman jos tarvis. Värijuttuja voi katsella sivuiltani http://
maahiska.blogspot.fi/ search/label/V%C3%A4ri%C3%A4% 20el%C3%A4m%C3%A4%C3%A4n
Hannele Maahinen, 044-2647637
hannele.maahinen@gmail.com (tavoittaa parhaiten s-postilla)
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Meidän koulu
Meidän koulussa riittää hulinaa
ja ehkä vielä enemmän pulinaa.
Tunnit on hauskoja,
vaikkapa matikka,
joka on aivan mahtava.
Vielä on yksi juttu eli musiikki,
mahtava ja tuttu.
Koulu on vanha,
mutta parempaa ei saa.
Aada Isojärvi 3.lk.
Siinä koulussa on iloisia oppilaita.
Siinä koulussa on kaikki kaikille kavereita.
Siinä koulussa kaikki on ystävällisiä toisilleen.
Siinä koulussa ei kukaan jää erilleen.
Ja se koulu on Pohjoislahden ala-koulu!
Silja 5 lk
Meidän koulussa ei kiusata. Tämä koulu on pieni ja vanha ja kiva.
Kunhan täällä on hyvä ruoka, niin kaikilla on hyvä mieli.
Ilmari Pummila 2.lk
Meidän koulu on maailman
paras koulu. Sen tietää kaikki
koulut ja meidän koulun ruoka
on tosi hyvää.
Tiitus Aro-Panula 1.lk

kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

Mukava koulupäivä
Tänä tiistaiaamuna astelin
kouluun. Kaverit tervehtivät
iloisesti minua. Kellot
soivat. Takki naulakkoon, ja
kävelin luokkaan. Istahdin
mukavan pulpettini ääreen.
Opettajamme opetti monia
aineita erittäin mainiosti.
Mukavasta koulusta oli kiva
kävellä kotia kohti.
Klaudia 5 lk

Häkkisen Maaseutuseura kutsuu mukaan toimintaan!

Harjulinna sijaitsee Häkkiskylän tien varrella. Harjulinna rakennettiin
talkootyönä vuonna 1936 suojeluskuntataloksi. Rakennus on hyväkuntoinen
ja säilynyt pitkälti alkuperäisessä asussaan.
kylaluuta.etelakeuruu@gmail.com

