Jäsenkirje 1.3.2017
HYVÄT AARNE HAAPAKOSKI-SEURAN JÄSENET!

Tervetuloa juhlimaan Suomi 100 – juhlavuotta! Erilaisia tapahtumia on pitkin vuotta lähes
joka paikkakunnalla ja varmasti jokainen löytää joukosta mieleisensä.
Me juhlistamme Aarnen päivää perinteisellä Aarnen pilkillä sunnuntaina 19.3. klo 1013 Haapakoskella Soukkasella. Sarjat lapsille ja aikuisille, osallistumismaksu 2 euroa
(sis. yhden arvan). Puffetti. Tapahtuma on Minna Canthin päivänä, yleisenä
liputuspäivänä, jolloin liputus juhlistakoon myös Aarnea, vaikkei hänellä virallista
liputuspäivää olekaan. Teemme yhteistyötä Haapakosken Erämiesten ja kyläyhdistyksen
kanssa. Siispä kaikki kaloja narraamaan! Huom! Aarnen pilkin jälkeen vuosikokous!
VUOSIKOKOUS
Aarne Haapakoski-seura ry:n sääntömääräinen vuosikokous sunnuntaina 19.3.2017
klo 14.00 Haapakosken Seurantalolla, Haapakoskentie 474, 77520 Haapakoski.
Käsitellään sääntöjen 11 §:n määräämät asiat. Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

Hallitus

Perinteeksi on muodostunut suosittu teatterimatka Järvisydämeen Rantasalmelle.
Tänä vuonna on trilogian kolmas ja viimeinen osa nimellä Pekka Lipposen ja Kalle
Kustaa Korkin ”Kadonnut kaksoisolento”. Menemme ensi-iltaan lauantaina 1.7. klo
15.00, jonka jälkeen ruokailemme ja palaamme pikku hiljaa Pieksämäen kautta
Haapakoskelle, josta lähdimme matkaan puolilta päivin. Matkan hinta 50 euroa sisältäen
teatteriesityksen ja ruokailun.. Matkan järjestelyistä vastaa Esko Niemeläinen kuten
aiemminkin, ja häneltä saa lisätietoja, puh. 045 3313610, s-posti
esko.niemelainen(at)hotmail.com. Järvisydämessä esitys lienee jo uudessa
katsomossa ja esityksessä on jälleen luvassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita!

”Kesäpäivä Ruukilla Nikolai Putilovin aikaan” –tapahtuma lauantaina 29.7.
Haapakosken Ruukilla! Ohjelmassa on ohjelma- ja kulttuurituottaja, päätoimittaja
Ilkka Sepän esitelmä Putilovin ajasta . Pietarilainen kollegineuvos ja suurliikemies
Nikolai Putilov osti vuonna 1857 Haapakosken ja Huutokosken ruukit mister Thomsonilta
ja siitä tulee kuluneeksi loppukesästä 160 vuotta. Pääsemme hetkeksi tunnelmoimaan
Putilovin aikaa Haapakoskella! Tapahtumassa on myös seuramme järjestämä kirjatori
sekä musiikkia, kilpailuja, arvontaa, ruokailua ja paljon muuta.

Illalla vielä nostalgiset ”Putilovin väen” kesätanssit Seurantalolla alkaen klo 18, ja
musiikista vastaa HBB eli Haapakoski House Band, viimekesäinen suosittu
soittajaporukka (Ari, Martti, Jukka ja Tapio). Seuramme on mukana tapahtumassa, jonka
järjestävät Haapakosken Ruukki ja Pieksämäen Haapakosken kyläyhdistys ry.
Tapahtuma tarkentuu kevään ja kesän myötä, joten seuraa kotisivujamme.

Aarne Haapakoski eli Outsider on mukana Ilkka Sepän isännöimässä Sylvi
Symposium-tapahtumassa Pieksämäen Kulttuurikeskus Poleenissa syyskuun
ensimmäisenä viikonloppuna (2-3.9.). Tapahtuman ajankohta ja ohjelma tarkentuvat
alkukesän aikana, lisätietoja saa Kulttuurikeskus Poleenin ja Kulttuuripappila Sylvin
kotisivuilta ja ilmoituksista.

Kirjallisuustoimittajat Seppo Puttonen ja Nadja Novak ovat käyneet läpi tuhansia kirjoja
valitessaan juhlavuoteen liittyvät Suomi 100 kirjaa eli yhden kirjan jokaiselle vuodelle.
Tämän vuoden 2017 kirjan eli 101. kirjan he valitsevat joulukuussa. Outsider on mukana
kirjallaan ”Kilroy oli täällä” ja vuosi on 1947. Kirjat käydään läpi YLE 1:n tiistain ja
torstain klo 17.15-17.35 ohjelmassa, jossa pieni asiantuntijaraati käsittelee kunkin vuoden
kirjaa. Outsiderin kirjan käsittely lienee elokuun loppupuolella. Muuten, kyselin parista
lähikirjastosta kyseistä kirjaa, mutta sitä ei ollut edes varastossa!
Älä unohda Kouvolan XXI Dekkaripäiviä 9.-10.6. ja Varkauden Dekkarifestivaalia ”
Rikospaikkana Varkaus” 28.-30.7.! Tarkemmat tiedot löytyvät tapahtumaan ilmoituksista.
********************************************
Jos Sinulla on tietoa, suullista tai kirjallista, uutta tai vanhaa kirjailija/lehtimies Aarne
Haapakoskesta nimellä tai nimimerkillä, ota yhteys puheenjohtajaan tai hallituksen
jäseniin. Keräämme edelleen materiaalia tulevaa tutkimustoimintaa varten. Samoin
ehdotukset seuran toiminnasta otamme mielellämme vastaan.
Mikäli osoite- tai muut yhteystietosi muuttuvat, ilmoita siitä jäsensihteerille Marja Hotille,
marja.hotti(at)webinfo.fi, puh. 040 5263422.
HYVÄÄ KEVÄTTÄ JA TAPAAMISIIN ERI TILAISUUKSISSA!

Kauko Hotti
puheenjohtaja
Aarne Haapakoski-seura ry
kauko.hotti(at)abs-hallintopalvelut.fi, puh. 0500 454 230
Seuraa kotisivujamme, josta löytyvät myös hallituksen yhteystiedot ja tiedot tapahtumista
(www.aarnehaapakoski-seura.fi)

