Jäsenkirje 1/2014
Hyvät yhdistyksemme jäsenet
Vuosikokous pidetään Nuijantalon Keltaisessa Talossa, Onkkaalantie 102, 36600
Pälkäne, tiistaina 8. huhtikuuta 2014 kello 19 alkaen. Käsitellään sääntömääräiset
vuosikokousasiat. Keltaisen Talon emäntä Heli Rapatti esittelee uuden Keltaisen
Talon tilat ja toiminnan.
Jäsenmaksulasku on kirjeen liitteenä.

Ohjelmaa
Yhdistyksen kolmevuotisen teeman Usko,
Toivo ja Rakkaus jälkeen on vuorossa teema
Tie, Totuus ja Elämä.Tämän vuoden teema
TIE merkitsee sitä, että olemme enemmän
tien päällä kuin aikaisempina vuosina.
10 vuoden ajan pälkäneläinen talkoojoukko
puursi Kostian Wanhanajan markkinoilla.
Nyt Pälkäne-seura ja Vanhankirkon suojeluyhdistys ovat päättäneet lähteä
katsomaan Isoonkyröön, Napuen taistelun 300 v- muistovuoden ohjelmaa.
Saamme nauttia päivästä markkinavieraana omissa, tutuksi tulleissa
markkinavaatteissa.

Retki Isoonkyröön 9.8. 2014, Napuen taistelun ”Elämää sodassa ja
rauhassa”-tapahtumaviikonloppu
Ohjelmassa:
-käsityöläisten 1700-luvun markkinat klo 10-17.30
-sotilasleiri nousee Kyrönjoen rannalle Vanhan kirkon viereen
-kirjailija Kaari Utrio esitelmöi Vanhassa kirkossa
-makasiinien näyttelyt ja työnäytökset
-pappilan näyttely
-kotiseutumuseon kokoelmat
-1700-luvun musiikki- ja tanssiesityksiä
-Napuen taistelun ennallistamisnäytös Pappilanvainiolla, Vanhan kirkon edustalla
klo 18-19
Hyppää bussiin ja heittäydy 1700-luvun markkinahumuun!
Linja-auto lähtee Luopioisista klo 6.30, Pälkäne klo 7, Juustoportissa kahvitauko
30 min, perillä Isossakyrössä n. klo 10.30-11. Paluu klo 19 – Luopioinen klo n. 23.
Retken hinta (matka ja kahvi) 30 euroa, 50 ensimmäiseksi ilmoittautunutta pääsee
mukaan maksamalla Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistys ry:n tilille Aito
Säästöpankki FI61 4503 0010 1157 50, eräpäivä 20.06.2014, viestikenttään oma
nimi, pysäkki Luopioinen tai Pälkäne. Tiedusteluihin vastaa Rauni Tiililä e-mail:
rauni.tiilila@pp.inet.fi tai puh. 040 5331610

Kesällä kello 23
Yökonsertissamme
lauantaina 23.elokuuta,
esiintyy pälkäneläinen A capella
lauluyhtye Hyvät naiset ja herrat.
Lipun hinta 15 euroa.
Lippuja ennakkoon
Keltaisesta Talosta.

Korjaustoiminta rauniokirkolla
”Hitaasti hyvää tulee – ajatellen
aivan kaunis”
Näin se pääteltävä, kun kirkko rakennettiin
aikoinaan parissa vuodessa ja nyt on
asehuoneen kattoa rakenneltu jo kuudetta
vuotta.Seinäjoen AMK:n yliopettaja Janne
Jokelaisen ja rakennuskonservaattoriopiskelijoiden korvaamattoman arvokkaat,
moniviikkoiset veistoleirit rauniokirkolla ovat mahdollistaneet sen, että projekti on jo
näinkin pitkällä, että kattotuolit ovat valmiina nostettavaksi paikoilleen.
Toivottavasti kattaminen toteutuu jo tänä kesänä.
Suunnitelmissa on saada hankituksi ja asennetuksi ovet asehuoneeseen.
Myös opastetaulut rauniokirkolle valtatie 12 varteen on tarkoitus saada paikoilleen
ennen matkailukauden alkua.
Muurien korjausten suunnittelutyö rauniokirkolla jatkuu, kun rakennuskonservaattorit Riina Kangasluoma ja Hanna Tuominen tulevat heinäkuussa
laatimaan kuntoarviota länsipäädyn korkealle päätykolmiolle. Hanna oli
rakentamassa sakastin kattoa konservaattori Virve Suomisen
kanssa vuonna 2007.

Keväisin terveisin, tavataan vuosikokouksessa, retkellä ja
yökonsertissa!
Pälkäneen Vanhankirkon suojeluyhdistyksen hallitus

www.rauniokirkko.net

