Jäsenkirje 27.1.2022
Talvinen tervehdys!
Tässä jäsenkirjeessä on ajankohtaista asiaa jäsenillemme
seuramme toiminnasta.

Seuramme johtokunta
Syyskokous pidettiin Lehtolassa 2.12.2021, ja se valitsi
vuodeksi 2022 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 2022 jäsenmaksut
Syyskokous päätti pitää varsinaisten ja kannatusjäsenten
jäsenmaksun ennallaan ja korottaa nuorten maksua eurolla.
Jäsemaksut ovat siis aikuisilta 16€ sekä 8€ alle 20-vuotiailta.
Jäsenmaksut ovat seurallemme tärkeä tulonlähde, ja niitä
tarvitaan mm. Lehtolan kulujen hoitamiseen, varsinkin kun
vuokraustoiminta on koronan takia ollut hyvin hiljaista jo
kahden vuoden ajan. Kiitos tuestasi jo etukäteen!
Osoitteenmuutoksista ym. voit ilmoittaa meille seuran
osoitteella:
info@pitkajarvennuorisoseura.fi
Seuran
nettisivuilta löytyy myös lomake jäseneksi liittymiseen.

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

Vuoden Nuorisotoimija -palkinto
Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunta myönsi
Pitkäjärven Nuorisoseuralle Vuoden Nuorisotoimija palkinnon kaupungin itsenäisyyspäivänjuhlassa. Lisää
aiheesta seuran nettisivuilla Ajankohtaista-osiossa.

Tulevia tapahtumia
Talvi-ulkoilu
Tänä vuonna talvi tuli ajoissa, ja jo ennen joulua päästiin
luistelemaan. Luistelukenttä ja retkiluistelurata on ollut
suuressa suosiossa tänä vuonna. Välillä on ollut aivan
loistokelit, välillä taas enemmän haastetta aurauksessa jäälle
nousseen veden ja lumisateiden kanssa.
Kylänlahdella kiertää 1,2 km pituinen reitti ja lisäksi kelien
mukaan on mahdollista luistella Lehtisensaaren laavulle tai
aina Uuhiniemen Kylänlahdelle saakka.
Luistelukeleistä saat tietoa liittymällä ”Luistelua
Pitkäjärvellä” –Facebook-ryhmään. Ryhmä on tänä talvena
saavuttanut suuren suosion, jäsenmäärä on noussut 170:stä
jo reilusti yli neljänsadan.

Luistelureitit

Myös latuja on kylän pelloille jo vedetty, pitkälti vanhoihin
kohtiin.
Rantalentis
Kylän yhteiselle uimarannalle on pystytetty tolpat ja kesäksi
viritetään verkko rantalentopalloa varten. Torstai-iltaisin on
pelailtu kaikenikäisten porukalla, tervetuloa mukaan!
Teatteriretki
Torstai-illoissa suunnitellaan asiaa, joskohan tänä vuonna
taas päästäisiin teatteriretkelle!
Kirpputorit ym.
Järjestimme Lehtolassa kirpputorin ja kahvilan viime
syyskuussa. Tänä vuonna voisimme ottaa uusiksi, joko
Oriveden vanhat talot ja pihat -viikonloppuna tai jonain
muuna ajankohtana. Pysykää kuulolla!
Torstai-illat/talkoot Lehtolassa ja rannalla
Kokoonnumme
torstai-iltaisin
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.
Tervetuloa
mukaan
porukkaan!

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

