Arvoisa östersundomilainen,
olen 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.

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

Maanantai 10.6. • klo 11-14

Keskiviikko 12.6. • klo 15–18 • Gille

Ke 12.6 ja su 16.6. • klo 15-18 • Gille

Villivihannekset eli
Rikkaruohogourmee

Kylätalo Gillen kirjasto

Topoteekki-digitointia

Pihasi rikkaruohot ruokapöytääsi!
Poimimme kotipihan villivihanneksia ja valmistamme niistä herkkulounaan salaatteineen ja lämpimine ruokineen. Tervetuloa luontoretkelle!
Ilmoittautumiset 9.6. mennessä.
12 nopeinta mahtuu mukaan! Säävaraus. Osoite
Kappelintie 70.

Lauantai 15.6. • klo 10-13 • Gille
RAKU-keramiikanpolttotapahtuma

Tule polttamaan oma kulhosi!
Raku-poltto on vanha japanilainen keramiikan poltto
muoto. Keraamikon dreijaamat, ja esipolttamat
(raakapoltetut) kulhot lasitamme itse, kuivatamme
lasitteen ja teemme rakupolton ikivanhalla tekniikalla.
Hehkuvaa kuumuutta, lieskoja ja savua, raku-polton
jännitystä – säilyikö esine ehjänä – minkä värisiksi

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!

HUOM! Muuttunut päivä!
lasitteet hapettuivat? Jokaiselle osallistujalle on varattu 2 kulhoa (yht. 10 €). Kulhon hinta sisältää myös
lasitteet ja polttotapahtuman opastuksineen. (Itse ei
tarvitse mennä tulen lähelle.)
Ilmoittautuminen 14.6. mennessä.
8 nopeinta mahtuu mukaan tapahtumaan.
Aiheeseen voi tutustua esim.:
https://savisuti.vuodatus.net/lue/2007/10/rakupoltto.

Topoteekki – digitaalisen kuva-arkiston
digitointi on aktiivinen jälleen.
Tuo paperi- tai sähköisiä valokuviasi ja lisäämme niitä
arkistoon. Mm. Karhusaaren, Landbon ja Puroniityntien kuvat ovat erittäin tervetulleita! Historiaamme
ovat myös näiden alueiden kehitysvaiheet. Tule kahville kuvinesi!

ostersundom.topoteekki.fi

Heinä-elokuussa • Gille
Joogaa
Tarjolla lempeää Hatha-joogaa! (10,-/kerta)
Kiitos kaikille hatha-joogaan osallistuneille. Ilmainen
tutustumistilaisuus ja omakustanteiset seuraavat
kaksi tilaisuutta olivat onnistuneita ja porukka mahtava. Tuumimme opettajamme Helenan kanssa jatkoa heinäkuussa ja heti kun päivämäärät on sovittu
tiedotamme jatkosta heinä- elokuun osalta.
Palataan asiaan. (Uudet osallistujat tervetulleita!)
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