Jyväskylän seudun Nuorisoseura ry

Jäsenkirje 2019

Sata vuotta tekemisen riemua!
Lokakuussa 2018 juhlistettiin seuramme satavuotista historiaa. Juhla oli lämminhenkinen ja satavuotiaan
seuran näköinen. Seuramme rikkaus on eri-ikäisten yhdessä toimiminen ja
se näkyi juhlien osallistujissa ja ohjelmassa. Osallistujia ja esiintyjiä ”nollasta sataan”. Juhlien kuvia pääset katselemaan kotisivujen uutisartikkeleista. Kuvista työstetään albumi Tapiolaan katseltavaksi keväällä.
Seuraavaan sataan vuoteen olemme jo startanneet perinteisillä toiminnoilla. Muskarit, kuoro, Luova lava ja muut harrastusryhmät, kurssit, tanssit, bingot jne. ovat jo alkaneet tammikuussa ja lisää tapahtumia on luvassa. Tässä jäsenkirjeessä on poimintoja tapahtumista. Kannattaa merkata kalenteriin!
Sadan vuoden kunniaksi toteutimme oman korusarjan. Joko sinulla on omasi? Korusarjan on suunnitellut
seurassamme aktiivisena harrastanut Piia Södergård. Sarjaan kuuluu rintaneula, riipus, sormus, korvakorut
ja solmiopidike. Koruja voit ostaa suoraan Tapiolassa käydessäsi tai https://puoti.nuorisoseurat.fi/fi/p/korut

Jäsenmaksulla Nuorisoseuralaiset saavat etuja mm. kahvakuulailusta ja Tapiolan vuokraushinnoista -20 %.
Maksamalla jäsenmaksun olet mukana tukemassa lasten ja nuorten kulttuurista harrastustoimintaa. Vuonna 2019 jäsenmaksut ovat: perhemaksu 50 €, aikuiset 30 €, alle 16-vuotiaat 15 € ja yrityksille suunnattu
kannatusjäsenmaksu 100 €. Voit liittyä jäseneksi www.jyvaskylanseudunnuorisoseura.fi sivujen kautta tai
laittamalla sähköpostia jklseudunns@gmal.com osoitteeseen. Kotisivuilta saat paljon lisätietoa toiminnasta!
Tervetuloa kevätkokoukseen tiistaina 26.3.2019. Aloitamme kahvittelulla klo 17.30, kokous alkaa klo
18.00. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisinä asioina toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2018.
Tiistaisin Tapiolan pihassa pääsee kuntoilemaan ohjatussa kahvakuula ryhmässä klo 19.00. Liikuntaillat ovat
avoimia kaikille halukkaille! Kertamaksu on 5 €, jäsenille 2 €. Muuta toimintaa on myös runsaasti. Nuorisoseuran Virkku-hanke (2018–2020) on hyvässä vauhdissa ja tarjoaa nuorille työllistymismahdollisuuksia sekä
kokemusta monien toimintojen järjestämisestä yhdessä kummiyritysten kanssa.
Toimintaa Nuorisoseuran talolla, Keljon Tapiolassa keväällä 2019





Kirppari pe - la 12.–13.4.2019, perjantaina klo 10–18 ja lauantaina klo 10–15
Vartiossa - konsertti sunnuntaina 14.4.2019 klo 13
Mosaiikki-kurssi la-su 27.–28.4.2019, kurssin päätteeksi Tapiolassa järjestetään taidenäyttely
Seuran ryhmät esiintyvät mm. Yläkaupungin Yössä la 18.5. sekä ToukoFest tapahtumassa 28.–29.5.2019

Kesällä tulee jälleen Luova Lava – päiväleirit. Lisätietoja ja ilmoittautumiset www.luovalava.net sivuilta

Hallitukseen valittiin syyskokouksessa puheenjohtajaksi Susanna Lampinen sekä jäseniksi Perttu Kemiläinen (varapuheenjohtaja), Riina Kylmälahti (sihteeri), Marja-Leena Aapakari, Risto Mankonen, Tanja Kuitunen ja varajäseneksi Ulla Kylmälahti.
Aurinkoista kevättä toivoo Jyväskylän seudun Nuorisoseuran hallitus
Susanna, Perttu, Riina, Marja-Leena, Risto, Tanja ja Ulla

Nuorisoseuran talo Tapiola, osoite: Keljonkankaantie 10, 40530 Jyväskylä
puh. 040 765 5006 / toimisto ja sähköposti: jklseudunns@gmail.com
puh. 050 573 3262 / kiertävä remonttiryhmä

