Arvoisa östersundomilainen,
olen uusi kulttuurituottajasi Jukka Paatero.
Tarkoitukseni on toteuttaa kuluvan vuoden aikana monenlaista toimintaa kylätalo Gillessä ja asuinalueellammeÖstersundomissa. Järjestän tapahtumia ja toimintaa aiheina mm. ympäristö, hyvinvointi, ravinto ja
osaaminen eli kulttuuria eri muodoissaan.
Kulttuurituottajan työn mahdollistaa Helsingin vuodelle 2019 myöntämä apuraha asukasosallisuuden kehittämiseen koko Östersundomin alueella eli olen
kaikkien asukkaiden käytettävissä.

Keskiviikko 15.5. • klo 11-15 • Gille

Vuoden aikana tutustumme mm.
• hatha-joogaan
• lähiruokaan eli takapihan
villivihanneksiin
• raku-keramiikan tekoon
• lyijylasi-teosten valmistukseen
• suomalaiseen ikoninmaalaukseen
• sukututkimukseen
• paikallishistoriaan
• etnisiin ruokakulttuureihin,
läheltä ja kaukaa

Torstai 16.5. ja 23.5 • klo 12-14 • Gille

Lauantai 18.5. • klo 11-15 • Gille

Topoteekki-digitointia

Joogaa

Ravintolapäivä

Topoteekki – digitaalinen kuva-arkisto
on toiminnassa jälleen.

Tarjolla lempeää Hatha-joogaa! (10,-/kerta)

Perinteistä Ravintolapäivää vietämme kera:
herkut, grilli, kahvit, kuorolaulua (klo 13),
arpajaiset, topoteekki, myyjäiset ja kirppari.

*

Tuo paperi- tai sähköisiä valokuviasi ja lisäämme niitä
arkistoon. Mm. Karhusaaren, Landbon ja Puroniityntien kuvat ovat erittäin tervetulleita! Historiaamme
ovat myös näiden alueiden kehitysvaiheet. Seuralla on
käytössään digitointiskannerit vielä lauantaina 18.5.
(Ravintolapäivä). ostersundom.topoteekki.fi

Jooganopettaja SJL Helena Loukola opastaa meidät
hakemaan elämänvoimaa joogasta. Ota mukaan
jooga/jumppa tai muu matto (ehkä pikku tyyny),
mukavat joustavat vaatteet päällesi ja villasukat
jalkaasi. Sopii kaikille!
Ilmoittautumiset viim. edellisinä keskiviikkoina,
14 nopeinta mahtuu mukaan!

Tervetuloa, tule sinäkin myymään, varaa oma pöytä
Östersundom-seuran jäsenet 0,-, muille 5,-0.

Maanantai 20.5. ja 10.6. • klo 11-14

Sunnuntai 26.5. • alk klo 10.30

Keskiviikko 12.6. • klo 15–18 • Gille

Villivihannekset eli
Rikkaruohogourmee

Karlvikin ratsastustallin
avoimet ovet • Kartanon Puistotie 71

Kylätalo Gillen kirjasto

Pihasi rikkaruohot ruokapöytääsi!
Poimimme kotipihan villivihanneksia ja valmistamme niistä herkkulounaan salaatteineen ja lämpimine ruokineen. Tervetuloa luontoretkelle!
Ilmoittautumiset 18.5. mennessä. 12 nopeinta
mahtuu mukaan! Säävaraus. Kappelintie 70.

Ohjelmassa mm: Talutusratsastusta
• Skill at Arms-lajiesittely klo 11
(ratsastusta miekkojen ja peitsien kera)
• Kurkistus tallin tuleviin hyvinvointipalveluihin
• Special Olympics-kilpailu alkaen kello 12.00
• Herkullinen puffetti
• Arvonta sekä paljon muuta mukavaa!
www.karlvikinratsastuskoulu.fi

(Seuran kirppispöytään otetaan vastaan tavaralahjoituksia.)

Lisätietoja sivustoltamme ja Facebookista.

Gillessä toimii Östersundom-seuran
pikkukirjasto, joka toimii periaatteella:
tuo tai lainaa, pidä tai palauta.
Voit tuoda myös omia kirjojasi kiertoon (max. 10 kpl/kerta). Avoinna
12.6. klo 15–18, syksyn ajat tarkentuvat myöhemmin. Tule kahville ja
turisemaan, tervetuloa!

Tarvittaessa
ilmoittaudu
Jukalle
klikkaamalla
linkkiä tai
soita!
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