Pitkäjärven Nuorisoseuran
SANOMAT
15.3.2018
Aurinkoista kevättalvea!
Tässä jäsenkirjeessä on ajankohtaista asiaa jäsenillemme
seuramme toiminnasta.

Seuramme johtokunta
Syyskokous pidettiin Lehtolassa 21.12.2017, ja se valitsi
vuodeksi 2018 johtokuntaan puheenjohtajaksi Tatu Arvosen,
varapuheenjohtajaksi Heikki Keskisen ja rahastonhoitajaksi
Ari Keskisen. Muut johtokunnan jäsenet ovat Mari Arvonen,
Ilpo Kolari, Liisa Uusitalo, Topias Orsama, Esa Koliseva ja Kai
Juselius. Sihteerinä toimii Kirsi Arvonen.

Vuoden 2018 jäsenmaksut
Syyskokous päätti korottaa seuran jäsenmaksuja hieman,
aikuisten maksua 2 eurolla ja alle 20-vuotiaiden maksua
eurolla. Uudet jäsenmaksut ovat siis varsinaisilta ja
kannatusjäseniltä 12 euroa sekä 7 euroa alle 20-vuotiailta.
Jäsenmaksut ovat seurallemme tärkeä tulonlähde, ja niitä
tarvitaan mm. Lehtolan kulujen hoitamiseen, kiitos tuestasi
jo etukäteen!
Osoitteenmuutoksista, uusista jäsenistä ym. voit ilmoittaa
meille seuran osoitteella: info@pitkajarvennuorisoseura.fi

Seurantalo Lehtola
Vuokraamme Lehtolaa erilaisiin juhliin, kokouksiin,
saunailtoihin ja muihin tilaisuuksiin. Muista tämä vaihtoehto
juhlia suunnitellessasi! Ajantasaisen varaustilanteen ja muuta
infoa näet nettisivuiltamme:
www.pitkajarvennuorisoseura.fi/lehtola.html

Suomi100-juhla
Nuorisoseuramme juhlisti Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä
järjestämällä Lehtolassa Suomi100-juhlan 9.12.2017. Aloite
tapahtuman järjestämiseen tuli seuran nuorilta aikuisilta,
jotka olivat myös vastuussa juhlan järjestämisestä ja
ohjelmasta yhdessä aktiivijäsenten kanssa. Juhlassa kuultiin
mm. puhe Suomelle, musiikkiesityksiä ja runonlausuntaa
sekä nautittiin juhlaillallinen.

Radan tilanteesta saat tietoa liittymällä
Pitkäjärvellä” –Facebook-ryhmään.

”Luistelua

Seuran vuosikokous
Seuramme vuosikokous pidetään Lehtolassa lähiviikkoina,
tervetuloa mukaan! Seuraa Facebook-ilmoittelua!
Teatteriretki
Ensi kesänä Pyynikillä esitetään komediaa ”Ehtoolehdon
sankarit”, ja nuorisoseurojen perinteinen retkipäivä on ollut
juhannuksen jälkeinen tiistai, siis 26.6.2018. Viime kesänä
kävimme Sappeessa, olisiko nyt taas Pyynikin vuoro? Pysy
kuulolla, tiedotamme kohteesta ja ajankohdasta seuran
Facebook-sivuilla.
Orikirppu-tapahtuma sekä Oriveden vanhat talot ja pihat
Parin
aikaisemman
kesän
tapaan
osallistumme
viikonloppuna
9.-10.6.2018
pidettävään
Orikirpputapahtumaan, jolloin eri puolilla Orivettä järjestetään
kirpputoreja. Varaa pöytäsi Lehtolan kirppikseltä ajoissa
Kirsiltä puh. 050-5383099 tai laittamalla viestiä osoitteeseen
info@pitkajarvennuorisoseura.fi. Lehtolassa on tuolloin
avoimet ovet, talon esittelyä ja järjestämme myös
kirppiskahvion. Tervetuloa myymään ja/tai poikkeamaan
ostoksilla!
Samana viikonloppuna järjestetään Orivedellä uusi
tapahtuma ”Oriveden Vanhat talot ja pihat”. Jos omistat
mielenkiintoisen vanhan talon, tilan tai pihan ja olet
innostunut esittelemään sitä yleisölle, ilmoita kohteesi
mukaan tapahtumaan 15.5. mennessä tapahtuman
Facebook-sivuilla olevan lomakkeen kautta.
Torstai-illat/talkoot Lehtolassa ja rannalla
Joka torstai-ilta kokoonnumme Lehtolan yläkerran
kerhohuoneella ja kesäaikaan sään salliessa kylän yhteisellä
uimarannalla. Aluksi teemme tarvittavat siivous- ja
tuolitalkoot Lehtolassa, sitten ilta jatkuu yhdessäolon,
kesällä uimisen, lentopallon ja makkaranpaiston merkeissä.
Tervetuloa mukaan, olisi mukavaa, jos meitä olisi
tapaamisissa mukana enemmänkin!

Tulevia tapahtumia
Talvi-ulkoilu
Pitkästä aikaa olemme saaneet nauttia kunnon lumisesta
talvesta pakkasineen. Latuja on kierrellyt kylän pelloilla jo
vuodenvaihteesta lähtien ja 20.1. aurattiin jäälle ensimmäiset
luisteluradat. Sää onkin tänä vuonna ollut suosiollinen
retkiluistelun kannalta, ja hankalia vesikelejä ei ole montaa
kertaa ollut. Tänä vuonna on ollut aurattuna 0,7 ja 1,5 km
lenkit, Rajasaaren kiertävä lenkki sekä uutena Uuhiniemen
HIrvelänlahdelle vievä rata. Siellä päässä on ollut paikallisten
auraama lenkki, ja matkaa on edestakaiselle käynnille saatu
mukavat 10 km. Kylänrannassa on retkiluisteluratojen lisäksi
pidetty talkoovoimin kunnossa pelikenttää. Luistelijoita
onkin ollut mukavasti liikkeellä.

Seuran tiedotuskanavat
 Nettisivut www.pitkajarvennuorisoseura.fi
*täältä löydät mm. Lehtolan varaustilanteen
 Seuran Facebook-sivu
https://www.facebook.com/pitkajarvennuorisoseura
 Luistelua Pitkäjärvellä –Facebook-ryhmä
* Liity mukaan!
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