Maaliskuu 2019

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.

Länsi-Kuopion nuorisoseura ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään ma 8.4.2019 klo 18.30
nuorisoseuran talolle. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet. Lisätietoja
puheenjohtaja Jaakko Savolaiselta 044 0213121.
Pihatalkoot kutsuvat kaikki kyläläiset haravoimaan kevään aikana kelien niin salliessa. Tarkempi
ajankohta tarkentuu keväällä ja tiedotamme asiasta kotisivuilla. Talkooväelle on makkaratarjoilu!
Nuorisoseuran talolla pidettiin alkuvuodesta yhdessä maa- ja kotitalousseuran sekä Rytkyn koulun
vanhempainyhdistyksen kanssa lasten kokkikerhoa, joka jatkaa syksyllä, ajankohta ilmoitetaan
myöhemmin.
Rytkyn naisten kerho on toiminut jo kolme vuotta, ja jatkaa edelleen toimintaansa parillisten
viikkojen maanantaina klo 17.30-19.30 nuorisoseuran talolla. Kerhossa on vapaamuotoista käsillä
tekemistä, mm. kynttilöiden ja saippuoiden valmistusta tarvikekustannuksia vastaan. Kerhoon ovat
tervetulleita kaikki alueella asuvat naiset. Kerho kokoontuu 18.3, 1.4, ja 15.4. sekä syksyllä 2.9
alkaen. Lisätietoja Piia Tuovinen 0400 375147 tai Ina Ollanketo 040 9667402.
Rytkynjärven kalanhoitoyhdistys on tarkoitettu rytkyläisten kalastusta ja ravustusta varten.
Yhdistys myy kalastusmerkkejä ja hoitaa istutukset sekä valvoo kalastusaluetta. Pyydysmerkkejä
saa Pentti Hyttiseltä os. Metsäpelto 1. puh. 0400 591308. Yhdistys muistuttaa myös, että rapuruton
ehkäisemiseksi veneitä ei saa tuoda muista järvistä ilman pesemistä.
Teatterit nuorisoseuran talolla
25.5 klo 18.00 Räväsojan känsäkourat Rovaniemeltä
29.6 Saimaan teatteri www.saimaanteatteri.fi
Hinnat ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin.
Sählyvuoroja pidetään seurakunnan leirikeskuksella tuttuun tapaan:
LAPSET 6-10v. tiistaisin 18–19.15
NAISET sunnuntaisin 18–19.30
ALAKOULULAISET torstaisin 18-19.30 MIEHET su, ti ja to 19.30-21
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.
Aurinkoista kevättä toivottaen
Länsi-Kuopion Nuorisoseura ry

rytkynkyla@gmail.com www.lansi-kuopionnuorisoseura.com

SEURAN JÄSENMAKSU VUODELLE 2019
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)

