Huhtikuu 2018

Rytkyläene
Länsi-Kuopion Nuorisoseuran ajankohtaistiedote Rytkyn asukkaille

Hei, Rytkyläinen! Jos et ole vielä seuran jäsen, voit liittyä jäseneksi maksamalla
jäsenmaksun. Jäsenmaksun maksanut perhe/talous on oikeutettu osallistumaan maksutta
seuran järjestämiin tapahtumiin ja on tapaturmavakuutettu seuran tapahtumissa sekä
sählyvuoroilla. Maksuohjeet löytyvät tästä tiedotteesta.
Pihatalkoot kutsuvat kaikki kyläläiset haravoimaan kevään aikana kelien niin salliessa. Tarkempi
ajankohta tarkentuu keväällä ja tiedotamme asiasta kotisivuilla. Talkooväelle on makkaratarjoilu!
Kuten aiempinakin vuosina on taloa vuokrattu juhlatilana ja tulevallekin kesälle on jo paljon
varauksia. Seuran kotisivuilta voit tarkistaa vapaana olevat päivät omille juhlillesi.
Perhepäivä järjestetään lauantaina 26.5. klo 12-15 Rytkyn koululla yhteistyössä Rytkyn koulun
vanhempainyhdistyksen kanssa. Päivän ohjelmaan kuuluu lapsille suunnattua ja ohjattua
toimintaa, johon myös aikuiset voivat osallistua. Nuotiopaikalle viritellään tulet, joten sinne voi ottaa
omat eväät mukaan. Seura tarjoaa mehut. Lisää tiedotamme ohjelmasta kevään aikana.
Kylällämme toimii nuorisoseuran lisäksi useita eri toimijoita ja yhdistyksiä, mm. Rytkyn järven
kalanhoitoyhdistys, useita metsästysseuroja ja maa- ja kotitalousseura. Rytkyn maa- ja
kotitalousseura ry on Pohjois-Savon maa- ja kotitalouskeskuksen alainen seura, joka järjestää
mm. erilaisia ruoka- ja kotitalousaiheisia kursseja. Jos kiinnostuit lisätietoja antaa sihteeri Arja
Kärkkäinen: arja.karkkainen12@gmail.com tai puh. 040 8488651.
Nuoriseura ylläpitää useita Rytkyn harrastusmahdollisuuksia, kuten vastaamalla hiihtolatujen
kunnossapidosta, luistelukaukalon aurauksesta sekä uimarannan siisteydestä talkoovoimin. Tähän
vapaaehtoistyöhön toivotaan lisää porukkaa, jotta harrastusmahdollisuudet saadaan säilytettyä
omalla kylällä. Tule kuulemaan kevätkokoukseen lisää toiminnasta tai kysy lisätietoja
puheenjohtajalta Sami Kinnuselta: kinnunen.sp@gmail.com, puh. 050 3494359.
Seurantalon kunnostushanke on saatu päätökseen. Pääasiassa hankkeeseen kuului ikkunoiden
vaihdot ja pihan kunnostus. Hankkeen tukijat ja talkoolaiset ansaitsevat suuret kiitokset!
Päätukijoina ja rahoitusapuna toimivat Kalakukko ry ja maaseutuvirasto sekä Pohjois-Savon
osuuspankki. Vanhasta talosta kuitenkin aina kunnostettavaa löytyy ja vapaaehtoisia työmiehiä ja
–naisia tarvittaisiin enemmänkin mukaan toimintaan.
Vanhoja kuvia kaivataan seurantalolla ja kylällä menneinä vuosina olleista tapahtumista,
kilpailuista, talon remontista ym. Jos löydät arkistoistasi valokuvia, joita saa julkaista seuran
kotisivuilla voit lähettää kopiot kuvistasi seuran sähköpostiin rytkynkyla@gmail.com tai sopia niiden
lainaamisesta ja kopioinnista Anita Helénin kanssa: puh. 050 5506850.
Aurinkoista kevättä toivottaen
Länsi-Kuopion Nuorisoseura ry
rytkynkyla@gmail.com
www.lansi-kuopionnuorisoseura.com
SEURAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2018
30€/vuosi/perhe oikeuttaa seuran järjestämiin maksuttomiin tapahtumiin ja jäsenet ovat
tapaturmavakuutettuja seuran tapahtumissa sekä sählyvuoroilla.
Pankkiyhteystiedot:
Tilinumero: FI06 5600 0540 0986 32 BIC: OKOYFIHH
Saajan nimi: Länsi-Kuopion Nuorisoseura ry
Viestiksi talouden koko: aikuisten lkm/lasten lkm (esim. 2/1 = kaksi aikuista/yksi lapsi)

