Hei vaan jäsenkunta!
Nyt ei talvi yllättänyt autoilijaa, vaan kesä yllätti jäsenkirjeen kirjoittajat, mutta kyllä mennyttä
talvea voi muistella näin hellepäivinäkin.

Tässä taannoin, meinaan talvella, meillä vahlattiin olumppialaisia miltei yätä päivää, varsinkin kun
hiihlettiin. Ja kyllähän se oli mahlottoman hiano hetki kun siniristilippu nousi ylimpään salkoon ja
Iivo tapaili Maamme-laulun sanoja.
Mullakin on ollut täällä Länkelmäjellä monta ikimuistoista hetkee hiihtolalulla eikä oo tarvinnu
lähtee toiselle pualelle maapalloo, tosta vaan latua pitkin mettään.
Tosin noi mäjet on aina ollu meikäläiselle haasteena, on meinaan ollu välillä tota jänöjussin
mäenlaskun meininkiä. Ei oo aina tiänny tulleeko takapuoli elellä vai takana alas.
Ja varsinkin jos on löytäny ittensä turvallaan lumipenkasta, on ollu kiirus nousta ylös ettei vaan
kukkaa näje. Ja tietysti, just sillonhan sä et sitte kuitenkaa saa mäystintä auki taikka molemmat tai
toinen suksi karkaa mäkeä alas.
Ja sitten mulle on sattunu noi entisaikaset sukset, jotka luistaa eteen ja varsinkin taaksepäin, siinä
sitä on ähelletty hiihtolenkkiä loppuun ja päätetty, että tää on ehlottomasti mun ihan vihonviimene
reisu.
Mutta kuinkas ollakaan, seuraavana päivänä sää löylät ittes taas lalulta ne ”kakssuuntaset' sukset
jalassas ja vaikka mulle toi hiihto välillä on vastoinkäymisiä täys, mun on pakko kehua miten hyvät
hiihtomaat täällä Länkemäjellä on ja ne lalut, ne on ollu tänä vuanna erinomasessa kunnossa joka
puolella pitäjää.
Mun piti raapustella ihan eri jutusta, mutta meillähän Länkelmäjellä näitä juttuja piisaa, kuten tällä
meidän Längelmäki-Seurallakin.

Ensin on vuosikokous perjantaina 8.6.2018 kello 18:00 Kirkonkylän kylätalo Päivölässä,
kokouksen jälkeen kirjailija Tapani Heinonen kertoo uudesta kirjastaan ”Ja satakieli lauloi
Fellmanin pellolla”, jossa on taustaa myös Längelmäeltä sisällissodan aikaan.
Museon Vestareita vietetään tänä vuonna jo kesäkuussa, lauantaina 16.6 kotiseutumuseon
pihamaalla, portit aukeavat kello 18:00. Esiintyjänä Town of Saints eli Heta Salkolahti ja Harmen
Ridderbos, sekä Saku Ryhänen duo. Ja tietysti puffetti.
Juhannustorin teemana Längelmäen luokkakokous, ja ajankohtana tietysti 22.6, paikkana
Länkipohja. Mukaan voit ottaa luokkakuvia ja niitä koulumuistoja tietysti myös.
Kotiseutumuseo on auki heinäkuussa 16-22.7 päivittäin kello 13-17.
Museolla talkoillaan ainakin siivouksen merkeissä maanantaina 4.6. kello 16 alkaen. Ota mukaan
harava, siivoustarvikkeita, vettä. Ja hyttysmyrkkyä omaan tarpeeseesi.
Seuran tuotteita on myynnissä Länkipohjan Kylätilalla ja ainakin taas joulun alla Maivian
joulumyyjäisissä.

Uusi tietosuojalaki on huomioitu seuran toimesta, lisätietoja ja tietosuojaselosteen saa
pyydettäessä.

Toiminnan rahoittamiseen tarvitaan sitten jäsenten panostusta ainakin jäsenmaksun verran, eli 10
euroa. Ja lisääkin porukkaa mahtuu joukkoon.
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