RYTKYLÄENE
Syksy 2015
Esittely:
Länsi-Kuopion Nuorisoseura Ry toimii Rytkyn alueen lasten ja nuorten sekä aikuisten liikuntaa ja
yhteisöllisyyttä edistävänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä ja järjestää koko perheen tapahtumia
kylän asukkaille. Yhdistyksen tukikohtana toimii seurantalo vähän matkan päässä Rytkyn koululta,
osoitteessa Lintumäenrinne 8, jonka juhlasalia vuokrataan myös juhla- ja kokoustiloina.
Tapahtumat:
PopUp-RAVINTOLA NAATINTO la 21.11.2015 Rytkyn nuorisoseurantalolla klo 12-15. Ravintolan
järjestäjinä Rytkyn koulun vanhempainyhdistys ja oppilaat. Tuotto menee koulun oppilaiden
toimintaan!
Tarjolla: Salaattipöytä, Lohikeitto tai Hampurilaisateria (hampurilainen ja ranskalaiset), Omenahyve
vaniljajäätelöllä, Kahvi/tee. Kaikkiin aterioihin kuuluu lisäksi juomat ja leivät.
Aterian hinta 14e (sisältää salaattipöydän, pääruuan ja jälkiruuan)
Lapset 6e (4-12v)
Alle 4v lapset ilmaiseksi
Pöytävarauksella varmistat paikkasi osoitteesta: ninavenala@gmail.com
Ilmoita osallistujamäärä ja mihin kattaukseen haluatte osallistua (kattaukset klo 12 ja klo 13.30)
Paikalle voi tulla myös ilman pöytävarausta, mutta tilaa on rajoitetusti!
Länsi-Kuopion nuorisoseuran sääntömääräinen syyskokous Seurantalolla 25.11. klo 18.30.
Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat.
Käsityökerho aikuisille, aiheena neulonta / virkkaus, omilla tarvikkeilla.
Ilmoittautumiset: Pia Tuovinen puh 0400 375 147/ piatuovi@gmail.com. Kokoontumiset seurantalolla
12.11. klo 17.30, 19.11. klo 17.30, 26.11. klo 17.30 ja vuoden vaihteen jälkeen jatketaan.
Infot ajankohdista nettisivujen kautta.
Haminalahden eränkävijät ry järjestää 13.12. klo 13:00 puurojuhlan, kaikki kyläläiset tervetulleita.
Kevättalvella kokoperheen tapahtuma pilkkikilpailu, jossa kaikki palkitaan! Makkarat ja kahvit
tarjoaa Haminalahden eränkävijät. Seuraa Haminalahden eränkävijöiden ja Länsi-Kuopion
nuorisosuran kotisivuja!
Rytkyn kalanhoitoyhdistyksen vuosikokous helmikuussa.
Länsi-Kuopion Nuorisoseuran oma puurojuhla sunnuntaina 20.12. klo 14.00. Juhlassa on tarjolla
perinteinen joulupuuro ja ohjelmistossa on joulupukin vierailu, joululauluja ja muuta ohjelmaa.
Puurojuhlan yhteydessä on muiden kylän harraste- ja yhdistystoimijoiden info ja ajankohtaiset asiat,
mm. maa- ja kotitalousnaiset ja Haminalahden eränkävijät ry, vanhempainyhdistys esittäytyy.

SEURAA KOTISVUILTAMME TIEDOTTEITA TAPAHTUMIEN AJANKOHDISTA:
www.lansi-kuopionnuorisoseura.com

Suunnitteilla:
Keväälle tanssikurssi, seuraa tiedotteita! Aloitetaan tammikuussa, ilta on perjantai.
Opetellaan perusaskeleita mm. valssi, humppa, vaihtoaskel, jenkka, tähtäimenä saada taidot
esimerkiksi ensi kesän lavatansseille. Ohjaajana toimii tanssimalla oppinut Anita Helen, jolle
ilmoittautumiset anita.helen@easmar.fi tai puh. 050 550 6850. Kesän 2016 seurantalon varanneet
hääparit ovat myös tervetulleita!
Sählyvuorot:
Seurakunnan leirikeskuksella
Lapset (n. 6-10v) tiistaisin 18-19.15, Huom! Toivomme sählyvuoroon osallistuvien lasten

vanhemmilta yhteystiedot sähköpostilla mahdollisten tapaturmien varalta.
Naiset sunnuntaisin ja torstaisin 18-19.30
Miehet su, ti ja to 19.30-21
Jumppa:
Rytkyn koululla Kansalaisopiston järjestämät
Kuntoliikunta miehille Ke 19.45 Kurssinumero: 205022085S ja 205022086K
Kuntoliikunta naisille To 17.30 Kurssinumero: 205022045S ja 205022046K
Ilmoittautuminen ja lisätiedot kansalaisopiston sivuilla https://www.opistopalvelut.fi/kuopio.
Ajankohtaista:
Nuoriseuran talon kunnostusta varten on haettu tukea Kalakukko Ry:ltä.
Seuran jäsenmaksu on 30 €/talous vuodelle 2016, joka oikeuttaa koko perheen osallistumaan
seuran järjestämiin tapahtumiin ja kerhoihin.
Jäsenmaksulla ylläpidetään seuran toimintaa.
Tilille: FI06 5600 0540 0986 32, BIC: OKOYFIHH
Viesti: perhekoko, joka merkitään esim. 2/1 (kaksi aikuista, yksi alle 16-vuotias)
Hyvää joulunajan odotusta!
Terveisin Länsi-Kuopion Nuorisoseura Ry
Yhteystietoja:
Jukka Hyttinen
Puheenjohtaja
p. 0447197904
jukka.hyttinen@sok.fi
rytkynkyla@gmail.com
www.lansikuopionnuorisoseura.com

