
  Jäsenkirje 11.2.2021            
 

Talvinen tervehdys! 
Tässä jäsenkirjeessä on ajankohtaista asiaa jäsenillemme 
seuramme toiminnasta.   
 

Seuramme johtokunta 
Syyskokous pidettiin Lehtolassa 17.12.2020, ja se valitsi 
vuodeksi 2021 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 2021 jäsenmaksut 
Syyskokous päätti korottaa varsinaisten ja kannatusjäsenten 
jäsenmaksua 2 eurolla ja pitää nuorten maksun ennallaan. 
Jäsemaksut ovat siis varsinaisilta ja kannatusjäseniltä 16€ 
sekä 7€ alle 20-vuotiailta. Jäsenmaksut ovat seurallemme 
tärkeä tulonlähde, ja niitä tarvitaan mm. Lehtolan kulujen 
hoitamiseen, varsinkin kun vuokraustoiminta on koronan 
takia ollut lähes pysähdyksissä jo kokonaisen vuoden ajan. 
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 
kun taas päästään juhlia suunnittelemaan! Ajantasaisen 
varaustilanteen ja muuta infoa näet nettisivuiltamme: 
 www.pitkajarvennuorisoseura.fi/lehtola.html 
 
Viime vuonna paransimme Pomoottori-hankkeen avulla 
Lehtolan vesikalusteita. WC-tiloihin asennettiin uudet hanat 
ja keittiöön isompi lämminvesivaraaja. Lisäksi hankimme 
videotykin, jota on myös mahdollista vuokrata kokouksiin ja 
tilaisuuksiin.   

 
Tulevia tapahtumia 
 
Talvi-ulkoilu 
Tämä talvena kaikenlainen ulkoilmassa tapahtuva reippailu 
on ollut suosittua koronarajoitusten vuoksi. Valitettavasti 
jäälle ei ole päästy tekemään luisteluratoja ongelmallisten 
jääolojen vuoksi, mutta puheenjohtaja on tehnyt latuja 
Pitkäjärven pelloille, ja hiihtokelit ovat olleet mainiot. 
Ohessa kuva latujen sijainnista, tervetuloa hiihtämään! 
 
Jos tänä talvena vielä päästään luistelemaan järven jäälle,  
luistelukeleistä saat tietoa liittymällä ”Luistelua 
Pitkäjärvellä” –Facebook-ryhmään. 
 

  
 
Seuran vuosikokous 
Seuramme vuosikokous pidetään Lehtolassa kevään aikana 
koronarajoitukset huomioiden, seuraa Facebook-
ilmoittelua! 
 
Teatteriretki  
Tässä vaiheessa on vielä arvoitus, päästäänkö tänä vuonna 
teatteriin. Torstai-illoissa suunnitellaan asiaa, kun nähdään 
salliiko koronatilanne esitykset. 
 
Orikirppu / Oriveden vanhat talot ja pihat / Avoimet kylät 
Oriveden kaupunki haluaa tulevanakin kesänä toteuttaa 
perinteisen Oriveden Vanhat talot ja pihat -tapahtuman 
12.−13.6.2021. Viime vuoden tapahtuma järjestettiin 
virtuaalikierroksena. Tapahtuman toteutusmuoto tarkentuu 
lähempänä kesäkuuta. Tietoa tapahtumasta löytyy: 
https://www.facebook.com/orivedenvanhattalot 
Seuraamme tilannetta ja pohdimme kirpputorin ja kahvilan 
järjestämistä Lehtolassa kyseisenä viikonloppuna, jos 
kokoontumisrajoitukset sallivat.  
 
Torstai-illat/talkoot Lehtolassa ja rannalla 
Koronarajoitusten salliessa kokoonnumme joka torstai-ilta 
Lehtolan yläkerran kerhohuoneella noin klo 18-19 alkaen ja 
kesäaikaan sään salliessa kylän yhteisellä uimarannalla. 
Aluksi teemme tarvittavat siivous- ja tuolitalkoot Lehtolassa, 
sitten ilta jatkuu yhdessäolon, kesällä uimisen, lentopallon ja 
makkaranpaiston merkeissä. Viime kesänä rannalle 
hankittiin uudet tolpat, verkko ja rajanauhat ranta-
lentopalloa varten ja laiturin perustus kunnostettiin. 
Tervetuloa mukaan, olisi mukavaa, jos meitä olisi 
tapaamisissa mukana enemmänkin! 

 
Seuran tiedotuskanavat 

• Nettisivut  www.pitkajarvennuorisoseura.fi 

• Seuran Facebook-sivu 
https://www.facebook.com/pitkajarvennuorisoseura 

• Luistelua Pitkäjärvellä –Facebook-ryhmä 

• Instagram: pitkajarven_nuorisoseura 
 
Terveisin Pitkäjärven Nuorisoseura ry 
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