Etelä-Keuruun tiedote syystalvi 2019
Airolahti ▪ Häkkinen ▪ Liukko ▪ Iso Kirja/Aika Oy ▪ Honka-Mannila
Huhkojärvi-Mäkikylä ▪Roosinpohja ▪Pohjoisjärvi ▪Pohjoislahti/Manniskylä

Airolahden kauneimmat joululaulut
Kaiterniemellä 5.12.2019 klo 18.00 osoitteessa Airolahdentie 10
Tervetuloa!
Avoimet ovet Pohjoislahden uudessa liikuntahallissa torstaina 19.12.2019 klo 16 – 18
Lämpimästi tervetuloa!
Perinteisen 24-h hiihdon järjestelyt on käynnistetty. Tapahtuma on suunniteltu toteutettavaksi
14. – 15.2.2020 sään salliessa. Seuraathan ilmoittelua ja tervetuloa mukaan!
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BIC
FI06 4762 1020 0207 13
Etelä-Keuruun kyläyhdistys ry

VIESTI: JÄSENMAKSU VUOSI 2019,
Maksajan/talouden nimi
10 euroa

Viimeinen maksupäivä
31.12.2019

Euro
10,00

Kyläyhdistyksen jäsenmaksu/talous vuodelle 2019. Jäsenmaksun suuruus on 10 euroa taloutta kohti.
Voit maksaa kyläyhdistyksen vuoden 2019 jäsenmaksun yllä olevalla tilisiirtolomakkeella tai verkkopankissa.

Kohta meillä on joulu ja Uusivuosi 2020. Näiden jälkeen saadaan taas uusi toiminta vuosi käyntiin. Kuluneella
vuodella on toiminta ollut viikoittaista, eli joka viikko on jotain tapahtumia ollut seuran talolla. Tämä on vain osoitus
siitä, ettei yhdessä tekemisen riemu ole vielä keskuudestamme sammunut.
Nuorisoseura piti 11.11 syys kokouksen. Kokouksen päätavoite on katsoa tulevaan toiminta vuoteen. Jari Kiiski on
luotsannut seuraa vuoden 2019 ja hän on nuija varressa myös vuoden 2020. Johtokunnassa tulevana kautena
jatkavat Hannu Rantanen, Laura Lintula ja Veli-Matti Hirvonen. Erovuoroisten tilalle valittiin Jani Paldanius, Ossi
Lintula ja Jere Paldanius. Kokouksessa puheenjohtajana toimi Nuorisoseuraliiton Keski-Suomenpiirin
toiminnanjohtaja Jarmo Tupasela. Hän ilmaisi tyytyväisyytensä seuran toimintaan ja samalla ilmoitti, että Keuruun
Pohjoislahden Nuorisoseura Ry tullaan palkitsemaan Nuorisoseura gaalassa 31.11 Jyväskylässä. Eräs
johtokuntamme jäsen asian kiteytti,” tällainen julkinen kiitos tehdystä työstä innostaa ja auttaa jatkamaan tällä
valitulla tiellä”.
Muita tärkeitä päätöksiä seuran kokouksessa oli sääntöjen uusiminen. Seuran sääntöjä on viimeksi päivitetty
1969. Nyt päätettiin, että seuran säännöt uusitaan ja käyttöön otetaan Nuorisoseuraliiton mallisäännöt vuosimallia
2014. Suuria muutoksia säännöissä ei ole. Niissä on käyty pykäläkohdat läpi siten, että ne vastaavat nykypäivän
tarpeita. Näitä sääntöjä käytiin jo kevään kokouksessa läpi ja nyt tehtiin päätös prosessin virallisesta eteenpäin
viennistä.
Kolmas kohta, johon tuli muutos oli jäsenmaksu. Vuoden 2020 jäsen maksu on 15€/hlö ja alle 16 vuotiaat 2€/hlö.
Tulevana toimintavuonna on tarkoitus saada jäsenille vastinetta jäsenmaksulleen. Kaikille talouksille, jotka ovat
antaneet seuralle osoitetietonsa, tullaan tilaamaan Nuorisoseuraliiton julkaisema Nuorisoseurat lehti. Tässä
lehdessä on paljon hyödyllistä tietoa liiton ja piirien toiminnoista ja tapahtumista. Meidänkin seuramme
Näytelmäpiiri harjoittelee ahkerasti kevään näytelmää ja ensi-ilta on 25.03.2020.
Seuran johtokunta kiittää jäseniä kuluneesta vuodesta ja toivottaa Rauhallista Joulua!
Lumihuntu harson heittää, vanhan vuoden alleen peittää.
On aika seuran jäseniä kiittää, aihettahan paljon riittää.
Entistä ihanampaa Uutta Vuotta 2020

KIRJOITATHAN JÄSENTEN NIMET JA OSOITETIEDOT SELITEKENTTÄÄN MAKSAESSASI JÄSENMAKSUA
– KIITOS –
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