Murtolahden Uutisankka
Murtolahden nuorisoseura ry:n jäsentiedote 2022
Murtolahden Uutisankka on Murtolahden nuorisoseuran tiedote ja jäsenkirje, joka jaetaan
kyläläisten ja mökkiläisten postilaatikoihin kerran vuodessa. Tiedotteessa kerrotaan niin
nuorisoseuran kuin Murtolahden muidenkin tahojen tulevista tapahtumista. Nämä ja muut
Murtolahteen liittyvät tiedot löytyvät myös internetistä osoitteessa www.murtolahti.fi.

TERVETULOA mukaan Murtolahden
nuorisoseuran ja muidenkin tahojen
järjestämään toimintaan!

* lauantaisin 17.30-19.00 alk. la 3.9.,
sählyä -kaikille!
* parillisten viikkojen sunnuntaisin
klo 10-11.30 alk. 9.10., perhejumppis

Tapahtumamme ovat ulkoilmatapahtumia.
Tulettehan tapahtumiin vain terveinä!
Murtolahden perhekerho kokoontuu…
* säännöllisen epäsäännöllisesti
lapsiperheiden toiveiden mukaan
* ilmaise innokkuutesi yhteisiin touhuihin
Lauralle
Muurinpohjalettupannun vuokraus
* nuorisoseuralla on sähköllä toimiva lettupannu, jota voi vuokrata hintaan 10€ / kerta
* tiedustelut Lauralta

KESÄN JA SYKSYN 2022
OHJELMAA Murtolahdessa:
Runon ja suven päivän kokoontuminen
ti 6.7. klo 18 Kylätuvalla Pieksänkoskella
* yhteislauluja ja kahvit
* runojen lausuminen juhlapäivän mukaisesti
suotavaa -otattehan ohjelmistoa mukaan!
Melonta/soutu pe 22.7. klo 16
* lähtö Lappalasta, Lappalantie 55
* ei vaadi aiempaa melontakokemusta,
reitti sovitaan melojien mukaan
* vesiltä palatessa makkaranpaistoa
* ilmoittautuminen viimeistään ke 20.7.
Lappalaisen Anjalle puh. 0400932050
MM-kisat Kankaisen kentällä la 13.8.
* sijainti ”Nilsiän kirkon takana/alapuolella”
* ilmoittautuminen paikan päällä klo 10
* lajeina pallon-/saappaanheitto,
pituushyppy ja juoksu
* sarjoja ja palkinnot kaikille osallistujille
* omat eväät!
Syysvaellus Tahkon uudistetulla
Huutavanholman reitillä su 18.9.
* lähtö omin ja yhteiskyydein Sirkan Salilta
klo 10
* mahdollisuus kulkea eri mittaisia reittejä
* mukaan omat eväät

KYLÄLLÄ KUULTUA:
Sirkan sali –kylämme kuntosali
* Murtolahdentie 257
* uusi lukukausi alkaa 1.7.!
* 5€/kerta tai 40€/kausi,
ei-murtolahtelaisilta 50€/kausi
* lisätietoa Murtolahti.fi, kyläyhdistykseltä:
Kari 0405213310
Kylätuvalla Pieksänkoskella
lasten leikkipaikka, rantalentopallokenttä sekä
yleinen uimaranta käytössä entiseen tapaan.
Muistattehan siivota omat jälkenne -pidetään
yhdessä huolta yhteisestä!
Pieksänkosken kyläsaunan ja venelaiturin
vuokraus
* kyläsaunan varauskalenteri ja lisätietoa
Murtolahti.fi
* tai ota yhteyttä Liukkusen Helenaan
0405289319
Maa- ja kotitalousseuralla on vuokrattavia
välineitä, koneita ja astioita
www.murtolahti.fi/murtomaa
Kylällämme toimii Kotikampaamo Sanna
Miettinen Kohtiranta, Kohtirannantie 68
* 0449952615

Seuraa ja tekemisen riemua!
Säännöllistä liikuntaa syksyyn:
* Pajulahden koulun salissa

Otamme mielellämme vastaan
ideoita ja palautetta!

Johtokunnan jäsen:
Timo Suominen (rahastonhoitaja)
TIEDOTUS

Jos haluat liittyä
Murtolahti
WhatsApp-ryhmään,
ilmoita halukkuudestasi

Lauralle!

NUORISOSEURAN JÄSENMAKSUT
VUODELLE 2022
Seuran vuosittaisen jäsenmaksun voit
maksaa seuraavilla tiedoilla:
* saajan tilinumero: Pohjois-Savon
Osuuspankki FI56 5288 0440 0517 97
* saaja: Murtolahden nuorisoseura ry
* maksaja: oma nimesi
* viestiosaan kaikkien maksun maksavien
nimet ja osoite (huom. kaikkien nimet!)
* jäsenmaksut 2022: alle 7-v. ilmaiseksi,
10 € / hlö, 40 € / perhe, ainaisjäsen 100 €
Huomioithan, että nuorisoseuran
jäsenmaksun maksamalla olet vakuutettu
nuorisoseuran tapahtumissa sekä
tuet seuran toimintaa!
TOIMIVA JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja:
Laura Martikainen 0503503535
lauramartika@gmail.com
Varapuheenjohtaja:
Joona Lappalainen
Sihteeri:
Sirpa Tuononen
Teatterivastaava:
Anja Lappalainen
Liikuntavastaavat:
Reijo Tuononen
Tatu Pekkarinen
Emännät:
Irma Pekkarinen
Jaana Kokkonen
Sanna Miettinen

* Murtolahden Uutisankka (1/vuosi)
* Murtolahti WhatsApp-ryhmä
* Murtolahden kylän kotisivut
www.murtolahti.fi
* Pitäjäläisen Verestä muistia -palsta

