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Menneitä
lumia
Muistitko
kätevän
Kyllä täällä talvellakin eletään:
asiointiliikenteen?
Vaihtuvan teeman äärellä
ke 11.1.
klo
18-20 Kylätaloilta
Ajalla
1.8.2017–31.7.2018
ke 8.2.
klo 18-20
Kylätaloilta
niemestä
ja niemeen
pääsee
ke 8.3.
klo
18-20
Kylätaloilta
kätevästi asiointiliikennettä
ke 5.4.
klo 18-20Kyyti
Kylätaloilta
hyödyntäen.
kulkee kahke 10.5.
klo
18-20
Kylätaloilta
teen suuntaan, joten esim. talviaan kirkolla viettävät voivat
tilauksesta huristella päiväviRiehaannuimme
Ihamaniemeen
esim.
Yli siitille
80 hengen
voimin
kevään
kylätalopäiviin.
su 26.2.2017 klo12.00 – 15.00
Koko perheen talviriehassa Suurmäen
koulun pihapiirissä.
Kutsutaksilla

keskiviikkoisin ja

Kouluttauduimme
perjantaisin

to 9.3.
| to 16.3.toimii
| 23.3.näin:
| 30.3.
Kutsutaksi
Meidän
turvallinen
kylä
 reitti ajetaan ovelta– ovelle,
koulutuksissa
seuraavin
jos asiakkaita
on teemoin:
 Selviytyminen häiriötilanteissa
 asiakas maksaa kyydistä
 Kotivara
bussilipun hinnan
 Salasanalla
on väliä
 kyyti tilataan
edellisenä
 Alkusammutus
päivänä klo 12 mennessä
puh. 0400 172 768.

Luostarin rauhassa
la 11.3.
klo 12-18 Avoimet ovet
Koululaisbussilla
su 12.3. klo 13 Messu
koulupäivinä
la 15.4 klo 18-20 Iltarukousvaellus
Asiointiliikenne on yhdistetty
ma 17.4. klo 13 Messu
koulupäivinä kaikkiin koulusu 7.5. klo 13
Messu
laiskuljetusreitteihin. Kuljema 15.5.
Talkoopäivä
tukset hoitaa liikenneyrittäjä
ti 16.5.
Talkoopäivä
Aki Rautiainen.

--------------------Soita kutsutaksi
edellisenä päivänä
klo 12 mennessä
puh. 0400 172 768

--------------------Nämä uutiset teille toimitti

Elävä Ihamaniemi -hanke
1.1.2016 – 15.9.2018

Talvikisat jälleen
Ihamaniemessä!
Ihamaniemessä lanseerattiin viime talvena uusi talviurheilulaji
kurlinki. Luotettavien lähteiden mukaan lajia tullaan esittämään
vuoden 2025 TalviOlympialaisten uudeksi lajiksi miesten mäkihypyn tilalle. Hakemuksen perusteluiksi olympiakomitealle kerrotaan
mm. tuloskehityksen tasaisuus ja naapurikylän miehissä herännyt
kilpailuvietti. Vastausta hakemukseen odotellaan helmikuun talvikisojen avajaisiin mennessä.
Siksi Ihamaniemen talvikisojen valmistelut ovatkin jo alkaneet.
Mentaaliharjoitukset aloitettiin jo viime vuoden puolella vastustajien keskittymiskykyä häiritsevällä naljailulla.
Ihamaniemi nokitti viime vuonna muita kyliä lähes 50 eri kokoisen
tilaisuuden järjestämisellä. Kehittämishankkeessa ahkeroivat kyläläiset ovatkin aloittaneet uuden vuoden reippain mielin uudet kävijäennätykset mielessään. Ja tietäen, että muutkin ovat aktiivisia...
Sään herran lumitoimitukset ovat tulleet ajallaan, viime vuoden
palautteita on luettu ja kurlinki-haasteet muille kylille ja kunnan
luottamushenkilöjoukkueille ovat puhtaaksikirjoitusta vailla valmiina. Teroittakaa villasukkanne, kohta kisataan!
Elävä Ihamaniemi –hankkeen toimijat lähettävätkin uuden vuoden
tervehdyksensä tapahtumakutsujen kera:
Tervetuloa
kevätkauden
tilaisuuksiin!

Ihamaniemen perinteinen talvirieha
järjestetään la 24.2.2018 klo 12-15
entisen Suurmäen koulun pihapiirissä.

Ihana kevät 2018
Tapahtumakalenteri
su 7.1. klo 13.00
Messu ja Ihamaniemen
koulun 110 v muistelot
 Enonkosken luostari
ke 10.1. klo 18.00 – 20.00
Ihamaniemen kylätaloilta
Vinkkejä kotiin: Jumppaa ja hierontaa yksin ja kaksin tehtäväksi
 Enonkosken luostari

Kylätalopäivä uudistuu
Loppuvuodesta heräsimme ihmettelemään, miksi emme pidä kylätalojamme auki koko päivän ajan. Tänä keväänä Enonkosken luostari on avoinna kuukauden toisena keskiviikkona klo 9.00 – 20.00.
Päivät sisältävät ohjattua toimintaa ja omatoimisen tekemisen mahdollisuuksia. Kylätalolle voi tulla tapaamaan tuttuja, tekemään
omia käsitöitään, ruokailemaan ja kahvittelemaan ja osallistumaan
kylän yhteisiin tekemisiin omien halujen ja voimien mukaan.
Enon
Osallistujat voivat luoda itse oman ohjelmansa,
tuo vaikka oma
lauluporukkasi harjoittelemaan! Päivien perusidea on valmis, uusia
ideoita otetaan jatkuvasti vastaan. Tule Ystävänpäiväkahveille 14.2.

ti 16.1. klo 16.30 – 18.00
Ihamaniemen Lukupiiri:
Lukuvinkkejä kevätkauteen
 Enonkosken kirjasto
ke 14.2. klo 9.00 – 20.00
Ihamaniemen Kylätalopäivä
Uutta! Kylätalo avoinna Ihamaniemen ystäville koko päivän. Omaa ja
ohjattua toimintaa. Tilauksesta hierontaa, jalkahoitoja. Lue lisää 
 Enonkosken luostari
ke 14.2. klo 18.00 – 20.00
Ihamaniemen lukupiiri
Katso kirja oheisesta jutusta. 
 Enonkosken luostari
su 18.2. klo 13.00
Messu ja kirkkokahvit
 Enonkosken luostari

-------------------------la 24.2. klo 12.00 – 15.00
Koko perheen talvirieha
Talvilomia päättävien ja aloittavien
lasten ja aikuisten yhteinen talvirieha kisailun ja ulkoilun merkeissä
 Suurmäen entinen koulu

---------------------------ke 14.3. klo 9.00 - 20.00
Ihamaniemen Kylätalopäivä
Uutta! Kylätalo avoinna koko päivän. Omaa ja ohjattua toimintaa.
 Enonkosken luostari
ke 14.3. klo 18.00 – 20.00
Ihamaniemen lukupiiri
Katso kirja oheisesta jutusta. 
 Enonkosken luostari

Enonkosken luostari

Tammikuussa kokeiltiin kotijumppaa ja hierontaa oman kylän uuden koulutetun hierojan, Teija Rönkön opastuksella.

Kylätalopäivä ke 14.2.
Ystävänpäivän kunniaksi kahvitarjoilu koko päivän ajan. Tervetuloa!
Klo 9.00-20.00
Koko päivän ohjelmassa
 Luostarimyymälä avoinna
 Ompeluseurat kahvisalissa
 Käsitöiden ideointia yhdessä
 Kesätapahtumien suunnittelua
 Taukojumppaa
Klo 9.00-11.00
Luostarin kahvipöytä
Klo 12.00-13.00
Luostarin lounaspöytä
 päivän keitto, leivät, juomat
ja jälkiruoka 8 €
Klo 13.00-16.00
Luostarin kahvipöytä
Klo 17.30 -20.00
Luostarin teepöytä
Klo 18.00-20.00
Lukupiiri: ”Kauaksi kotoa”

Varaa aikasi ennakkoon
Klo 9.00 alkaen
Jalkahoitoja, tuotemyynti
Jalkahoito (n. 75 min) 45 €
sis. jalkakylpy, kynsien lyhennys, kovettumien ja känsien
Suurmäen
entinen
koulu
poisto, kevyt
rasvaushieronta
Ajanvaraus:
Jaana Turunen
puh. 050 5707401
Klo 9.00 alkaen
Hierontaa ja neuvontaa
(kesto
1 h / 35 luostari
€ tai 1,5h / 45 €)
Enonkosken
Klassinen-, imukuppi- ja hermoratahieronta sekä hemmotteleva intialainen päähieronta.
Ajanvaraus:
Teija Rönkkö,
puh. 040 5756279

Lukupiiri jatkuu 2018
Keväällä 2017 vapaa-ajan asukkaamme
Eeva Sierla esitti Ihamaniemen lukupiirin
perustamista ja toimi kesän ajan sen
vetäjänä. Syksyllä jatkettiin paikallisvoimin ja innostuttiin lisää.
Lukupiirin idea on tuttu:
 Enonkosken kirjasto varaa
lainattavaksi useita kappaleita kuukauden kirjaa noin
1,5 kuukautta etukäteen.
 Luetaan sovittu kirja ja keskustellaan siitä tapaamisessa kahvin lomassa.

Kevään kirjat valittiin Enonkosken kirjaston kirjaillassa ti
16.1. Liisa Virrin esittelemänä.
Tervetuloa mukaan uudet ja
entiset kirjojen ystävät!

Keväällä lukupiiri kokoontuu
Enonkosken luostarilla

Kesällä nähdään
Talkootuvalla

ke 14.2.2018 klo 18
”KAUAKSI KOTOA ”
toim. Anja Salokannel ja
Kaija Valkonen

ti 26.6.2018 klo 18
Zinaida Linde´n:
”RAKKAUS KOLMEEN
APPELSIINIIN”

ke 14.3.2018 klo 18
John Williams:
”STONER”

ke 18.7.2018 klo 18
Sally Salminen:
”KATRIINA”

ke 11.4.2018 klo 18
Joni Skiftesvik:
”VALKOINEN TOYOTA
VEI VAIMONI”

ke 8.8.2018 klo 18:
Sari Pöyliö:
”PÖLYNIMURIKAUPPIAS
JA MUITA ÄITIEN
EREHDYKSIÄ”

ke 23.5.2018 klo 18
Riitta Jalonen:
”KIRKKAUS”

Lisätietoja: Riitta ParttimaaRedsven, puh 040 5745987

Rintaa rottingille!
Palvelut esiin ja tarjolle
Maaseudulla ihmisillä on tapana tietää ja luottaa siihen, että muutkin
tietävät. Silti kannattaisi joskus kokeilla ravintolan ovelta tuttua kysymystä: ”Ettekö te tiedä kuka minä olen?” Saattaa tulla yllätyksenä,
mutta eivät kyllä likikään aina tiedä. Joten kerrotaanko yhdessä?
Tule tutuksi Ihamaniemessä liikkuville!
Jos haluat tarjota tuotteitasi tai palveluitasi Ihamaniemessä jatkuvasti
tai osan vuodesta asuville ja satunnaisille lomalaisille, nyt on hyvä
hetki ilmoittautua palveluluetteloon. Listaa ylös ennen yhteydenottoa
kaikki ne asiat, joista haluat tiedon leviävän.
Soita
Lähetä sähköpostia

Tuija Valkeapää, puh 044 345 3014
tuija.valkeapaa@enonkoski.fi

Ihana kevät 2018
Tapahtumakalenteri
käytössämme olevat
suTällä
18.3.hetkellä
klo 13.00
välineet
ovat:
Messu ja kirkkokahvit
 Enonkosken luostari
su 2.4. klo 13.00
Messu ja kirkkokahvit
Mutta parhaan välineen – huhujen ja
 juorujen
Enonkosken
luostari
– käyttöön
haastamme teidät kaikki.
ke 11.4. klo 9.00 - 20.00
Ihamaniemen Kylätalopäivä
Uutta! Kylätalo avoinna koko päivän. Omaa ja ohjattua toimintaa.
 Enonkosken luostari
ke 11.4. klo 18.00 – 20.00
Ihamaniemen lukupiiri
 Katso kirja oheisesta jutusta.
 Enonkosken luostari
su 13.5. klo 13.00
Messu ja kirkkokahvit
 Enonkosken luostari
ke 23.5. klo 9.00 - 20.00
Ihamaniemen Kylätalopäivä
Uutta! Kylätalo avoinna koko päivän. Omaa ja ohjattua toimintaa
sisällä ja ulkona kevään edistymisen mukaan.
 Enonkosken luostari
ke 23.5. klo 18.00 – 20.00
Ihamaniemen lukupiiri
 Katso kirja oheisesta jutusta.
 Enonkosken luostari

---------------------------ke 13.6. klo 9.00 - 20.00
Ihamaniemen Kylätalopäivä:
Kesäkauden avaus
Kylätalopäivät siirtyvät Talkootuvalle. Päiväohjelmaa siivoustalkoista aina iltamenoihin. Seuraa
ilmoittelua!
 Talkootupa

---------------------------Eikä siinä
vielä kaikki!
Käännä.

Savumerkkejä ja
iltatuulen viestejä
Tavoitteenamme on parantaa tiedotusta entisestään, jotta vakituiset
asukkaat, vapaa-ajan asukkaat ja seudulla satunnaisesti liikkuvat
tietäisivät entistä paremmin, mitä Ihamaniemessä tapahtuu.
Tehostamme jo käytössä olevaa tiedotevalikoimaa:


Ihamaniemen Sanomat – seinälehti, johon voit törmätä
Ihamaniementien ja kylätalojen ulkotauluilla, Enonkosken kirjaston ilmoitustaululla ja postilaatikollasi (kolme ’suurjakelunumeroa’ 2018)



Sanomalehtien & radion palstat, jutut ja menovinkit
Aina ei ole omissa käsissä, mikä menee läpi. Yritetään lisää!



Ihamaniemi – Facebooksivu
Ilmainen ja helppo tapa tavoittaa myös kesäasukkaita ja lomailijoita. P.S. Jos luet päivityksen, josta pidät, jaa se tiedoksi omille
tutuillesikin omien kommenttiesi kera.



Enonkosken kunnan tapahtumaesitteet



Sähköiset tapahtumakalenterit
savonlinnanyt.fi / visitsavonlinna.fi / enonkoski.fi ovat jokaisen
käytössä omia tapahtumia varten. P.S. Tiesitkö, että syöttämällä
tapahtuman ensimmäisenä mainittuun kalenteriin ne näkyvät
kaikissa kolmessa?

Kesävinkkejä:
Kesää odotellessa voi kertoa jo
muillekin ainakin näitä uutisia:
Kylätalon kesä 2018
Talkootupa on avoinna juhannuksen jälkeen joka keskiviikko
Ajalla
Avoinna

27.6. – ke 8.8.
klo 14.00-20.00

Jokaiseen keskiviikkoon on luvassa
erilaista yllättävää ohjelmaa pitkin
päivää iltoja unohtamatta. Iltaohjelmana voi olla myös joku alla
mainituista.
Kylätalon keskiviikkosääntö:
 7 viikkoa juhannuksesta
Merkitse kalenteriisi jo nyt:
Näiden ajankohtia on kyselty jo.
ke 27.7. Perheleiri vanhemmille /
isovanhemmille ja lapsille
pe 6.7. klo 18 Itälahden lauluilta
ke 11.7. klo 18 Ihamaniemen
KesäOlympialaiset
ke 18.7. klo 17 Maalaismarkkinat
Ihanat kesäkonsertit:
Talkootuvan konsertit vetävät salin
täyteen ja niitä pyydetään joka kesä
lisää. Olkaa hyvä!
pe 13.7. klo 19.00 – 21.30
Ihana Kesäkonsertti

Tavoitteena on ensi kesänäkin vetää pihat täyteen autoja.
Toivomme että saisimme Sinutkin tänä vuonna lähtemään liikkeelle
pari kertaa useammin kuin viime vuonna. Saamme varmasti myös
tapahtumavieraita Heinävedeltä, Savonrannalta, Kerimäeltä, Punkaharjulta, Savonlinnasta ja Joensuustakin, kun paikallinen tuttu kutsuu
kylään…
Seuraa meitä:
Ihamaniemi
Ihamaniemen Maamiesseura
Ihamaniemen Martat
Enonkosken luostariyhteisö

Tapahtumakalenterit:
www.enonkoski.fi
www.visitsavonlinna.fi
www.savonlinnanyt.fi

ke 1.8. klo 19.00 – 21.30
IhanaKesäkonsertti
Esiintyjät tiedämme, mutta kerromme kiusallamme hieman myöhemmin. Seuraa ilmoittelua ;-)
Muutokset eivät toivottuja mutta elämässä aina mahdollisia.

Vuokraa tilat käyttöösi:
Talkootupa: Paula Asikainen,
puh 040 7098368
Enonkosken luostariyhteisö:
Ulla-Riitta Kautonen,
puh 050 3528180

