Keväinen tervehdys Suodenniemi- Seuran jäsenille!
Kaksi edeltävää vuotta on mennyt koronarajoituksia noudattaessa - josko tänä
kesänä voisimme toimia entisen malliin?
Edellisvuosien tapaan järjestämme kuluvanakin vuonna erityisesti liikunta-,
kulttuuri- ja perinnetapahtumia. Kelarannan kesäteatteri palaa jälleen kahden vuoden tauon
jälkeen Suodenniemi- viikon ohjelmaan. Museonäyttely on tänä kesänä koottu Suodenniemen
lottatoiminnasta ja sota-ajan puhdetöistä. Retkiä teemme toukokuussa Tuusulaan ja heinäkuussa
tutustumme Nokiaan.

Suodenniemi- Seuran tapahtumia vuonna 2022:
o alakoululaisten palkitsemien jätskillä ja pillimehulla kylänraitin siivouksen jälkeen
o pe 29.4. klo 18.30 seuran kevätkokous Kerolassa. Kokouksen lopuksi Tomi Ahoranta kertoo
seuran nettisivulla julkaistavasta ääntiteprojektista, jossa kuulemme 1960-luvulla
haastateltuja suodenniemeläisiä. Kahvitarjoilu
o ke 18.5. retki Tuusulajärven taiteilijayhteisön maisemiin. Oppaan johdolla tutustumme
Sibeliuksen kotiin Ainolaan, Pekka Halosen kotiin Halosenniemeen, Lottamuseoon ja
Aleksis Kiven kuolinmökkiin. Lounaan syömme Lottakanttiinissa ja pullakahvit
menomatkalla Ullan Pakarissa. Sitovat ilmoittautumisen Annelle 4.5. mennessä puh. 040
5054642 tai aitalinna@gmail.com.
o museo auki su 5.6. -31.7. viikonloppuisin (ei juhannuksena) klo 11-16 ja Suodenniemiviikolla myös ti 5.7. klo 15-20. Museolla myynnissä paikallisten käsityönharrastajien töitä.
Tänä kesäksi museoon on koottu näyttely Suodenniemen lottatoiminnasta ja sota-ajan
puhdetöistä. Näyttelyn avajaiset ovat su 5.6. klo 11. MUUTOKSET MAHDOLLISIA!
o la 18.6. klo 9-12 seura pitää torikahvilaa
o su 19.6. klo 15 yhteislaulutilaisuus Jukka Ritasen ja Sirkkujen johdolla museomäellä. Sateen
sattuessa laulamme museossa.
o Kelarannan kesäteatteri esittää Eila Minkkisen kirjoittaman näytelmän Suitunniemi kreit
ögen. Esityksiä on viisi kertaa: la 2.7. klo 15, su 3.7. klo 15, ke 6.7. klo 18, la 9.7. klo 15 ja
su 10.7. klo 15. Lipun hinta 14 euroa, sisältää pullakahvit.
o ma 4.7. klo 15- 16.30 Sävin lavalla Tomi Ahoranta pitää esitelmän aiheesta Suodenniemen
kylien historia varhaiskeskiajalta 1900- luvulle. Järjestäjänä Sastamalan Opisto
o to 7.7. klo 19 tunnin lavatanssijumppa Ursula Eerolan vetämänä urheilukentällä
o su 10.7. klo 18 vammalalaisen Pisarakuoron konsertti kirkossa. Ohjelmat 10 euroa.
Järjestämme konsertin yhdessä kappeliseurakunnan kanssa.
o pe 15.7. naapurikuntaretki Nokialle ja Siuroon. Tutustumme oppaan johdolla Nokian
kirkkoon ja kirkkomuseoon, Kirjasto- ja kulttuuritalo Virtaan, Ossi Somman veistospuistoon

ja lopuksi katsomme Siuron Koski-Teatterissa teatteriesityksen About Seitsemän veljestä.
Retken hinta 45 euroa sisältää bussimatkan, lounaan kahvila Herkkutuvassa, kahvin ja
leivonnaisen Virta-talossa, opastukset ja teatterilipun. Lähtö torilta klo 12.15, paluu noin
klo 20.45. Sitovat ilmoittautumiset Annelle 30.6. mennessä puh. 040 5054642 tai
aitalinna@gmail.com.
o ma 18.7. pyöräretki Lahdenperään reitillä Sävintie- Lahdenperäntie- LemmetynperäntieSävintie (noin 23 km). Kahvipaussi Horellilla. Lähtö klo 17 torilta.
o su 14.8. klo 10 alkavan messun jälkeen hautausmaakierros ylä-, ala- ja puistohautausmailla
Saila Ahosen opastamana
o la 27.8. patikointiretki Kaiturijärveltä Ylinen Vehkajärven rannalla olevalle partiolaisten
korsulle (noin 7 km). Lähtö Laviantien varrelta olevalta Kaiturijärven parkkipaikalta,
autokuljetus korsulta makkaranpaiston jälkeen talaisin Kaiturijärvelle.

Suodenniemi- Seuran hallitus
Suodenniemi- Seuran hallitukseen kuuluvat:












Auli Horelli (puheenjohtaja)
Bruuno Tuori (varapuheenjohtaja ja topoteekkivastaava)
Saija Takala (sihteeri ja jäsenvastaava)
Saila Ahonen (museovastaava)
Marjatta Mikkola (museovastaava)
Anne Itälinna (retkivastaava)
Harri Hakala (markkinatori-isäntä)
Sari Suvala (Suodenniemi-viikon toimikunnan pj.)
Tarmo Seppä
Johanna Seppä (Suodenniemi- viikon toimikunnassa)
Sara (Tuulianna) Tuominen (teams-vastaava)

Seuraattehan kotisivujamme
www.suodenniemi-seura.fi. Pyrimme pitämään sivut seuran
tapahtumista ajan tasalla, samoin keräämme seuran sivuille niin ajankohtaista kuin vanhaa tietoa.
Uutuutena seuran sivujen kautta pääsee kuuntelemaan nyt jos edesmenneiden 46
suodenniemeläisen jutustelua. Äänitykset on tehty yli 50 vuotta sitten ja niitä julkaistaan kahden
nauhoituksen viikkovauhtia.
Mikäli osoitteesi tai sähköpostisi muuttuu, niin ilmoitatko uuden osoitteesi jäsensihteeri Saija
Takalalle (saija.takala@kopteri.net), niin saat jäsenpostia jatkossakin.
Seuran jäsenmaksu on entinen eli 10 euroa. Tilinumero: FI41 5439 0520 0057 45. Kiitos, että
jäsenyydelläsi olet ollut mukana tukemassa seuran toimintaa!
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