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.

Keskiviikko 11.9. • klo 16-18 • Gille

Sunnuntai 15. 9. • klo 15-18 • Gille

Digituki- ja sähköneuvontatyöpajat

Topoteekki-digitointia

Tuo laitteesi, opastamme sen käytössä.
Tuo sähkölaskusi, autamme tarpeen mukaan
sopimusasioissa ym. Paikalla Isto Blomqvist
(digineuvonta), Jukka Paatero (sähköasiat).
Kahvitarjoilu.

Perjantai 11. 10. • klo 18-20 • Gille
Sukututkimus harrastuksena
Kiinnostaako sinua esivanhempasi?
Sukututkija Eila Passoja luennoi. Perinteiset ja
uudemmat tutkimusmenetelmät tulevat
tutuiksi. Saamme myös tietoa sukututkimukseen liittyvistä DNA-testeistä. Kahvitarjoilu.

Topoteekki – digitaalinen kuva-arkisto,
skannaamme jälleen.
Tuo paperi- tai sähköisiä valokuviasi ja lisäämme niitä
arkistoon. Mm. Karhusaaren, Landbon ja Puroniityntien kuvat ovat erittäin tervetulleita!
Historiaamme ovat myös näiden
Tarvittaessa
ilmoittaudu
alueiden kehitysvaiheet. Kahvitarjoilu.
Jukalle
Tutustu: ostersundom.topoteekki.fi
klikkaamalla
linkkiä tai
soita!

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 19.9. • klo 12-14 • Gille
Joogaa
Tarjolla lempeää Hatha-joogaa! (10,-/kerta)
Jooganopettaja SJL Helena Loukola opastaa meidät
hakemaan elämänvoimaa joogasta. Ota mukaan
jooga/jumppa tai muu matto, mukavat joustavat
vaatteet päällesi ja villasukat jalkaasi.
Ilmoittautumiset viimeistään 17.9.
Huom. Toteutumiseen tarvitaan vähintään 5 osallistujaa!
(Össi järjestää torstai-iltaisin joogaa,
tutustu: www.ostersundominsisu.fi)

Maanantai 14.10. • klo 11-14

Torstaina 24.10 • klo 18-20 • Gille

Villivihannesretket
jatkuvat ennen lumia.

Yleiskatsaus Bysanttilaiseen
ikonitaiteeseen

Lähdemme sieniretkelle Sipoonkorven kansallispuistoon. Poimimme ja tunnistamme sienimetsän satoa.Varustaudu metsäretkelle.
Ilmoittautumiset 11.10. mennessä.

Tutustumme Bysanttilaiseen ikonitaiteeseen, sen perinteisiin ja käytännön ikonimaalaukseen oppaanamme ikonitaiteilija ja ikonimaalauksen opettaja Liisa
Holst. (Hänen ikoneitaan on mm. Athos-vuoren luostarissa ja paavi Franciscuksella, www.liisaholst.fi)
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