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Sisältö 

Puheenjohtajien 

terveiset 

Kevään liikuntavuorot 

ja tapahtumat 

Jäsenmaksut vuonna 

2015 

Tervetuloa toimintaan 

- liity jäseneksi! 

 

Puheenjohtajien terveiset 

Uusi toimintavuotemme on pyörähtänyt käyntiin uuden 

puheenjohtajan voimin. Iltatoimintamme koululla jatkuu lähes 

samaan malliin kuin syksyllä, muutoksena on aikuisten 

lentopallo keskiviikkoisin. Tiistaiseen lasten sählyyn kaivataan 

uutta intoa, toiminta tyrehtyi lähes kokonaan ja vuorot 

yhdistettiin. Nyt jos koskaan kannattaa aktivoitua 

osallistumaan, sillä seuramme on päättänyt palkita 

aktiivisimmat kerhotoimintaan osallistujat kesäkisoissamme.  

Uusi vuosi tuo mukanaan myös sähköisen valtakunnallisen 

mobiilijäsenkortin kaikille jäsenmaksun maksaneille ja 

puhelinnumeronsa tai sähköpostinsa ilmoittaneille. Sen kautta 

voi saada jäsenalennuksia tapahtumiin ja lisäksi tiedotteita. 

Nyt kannattaa liittyä jäseneksi! Katso tarkemmat ohjeet 

liittymisestä tästä lehtisestä. 

Kevät tuo sitten mukanaan myös seurapaidan antamaan meille 

yhteistä väriä. Sen saa jäsenhintaan kesän kynnyksellä. Paitaan 

ja vielä lisäksi julkaistavaan lehtiseen keräämme toimintamme 

pyörittämistä varten mainoksia. Seuralla on myös iso teltta, 

pöytiä ja tuoleja, joita vuokraamme Rovaniemen lähialueelle.  

Jäsenet saavat reilun alennuksen vuokraushinnoista.  

Toimintamme pyörii pääasiallisesti talkoovoimin, joten jos olet 

kiinnostunut toiminnastamme tai olet valmis ideoimaan uusia 

juttuja, niin mukaan vaan. Toimintamme on täsmälleen sitä, 

mitä me itse toteutamme ja mahdollistamme. 

Lumiterveisin, Merja Pekkala pj, Pekka Maijala ex-pj. 

 



Liikuntavuorot Koskenkylän koululla keväällä 2015 

 7.1.–27.2., 9.3.–8.5.2015 

Maanantai     

17.30 - 18.15 Jumppanurkka (alle kouluikäiset)  Eira Vikajärvi  

18.15 - 19.00 Jumppanurkka (6–10 v)  Eira Vikajärvi 

19.00 - 20.00 Aikuisten jumppa  Eira Vikajärvi  
 

Tiistai     

18.00 - 20.00 Sähly (1.–3. luokkalaiset) Vuorot yhdistetty  Janne Ylitervo 

(19.00 - 20.00) Sähly (4.–7. luokkalaiset) toistaiseksi !!! Kari Peltoniemi 
 

Keskiviikko     

18.00 – 20.00 Aikuisten lentopallo Kyösti Luukkonen 
 

Torstai     

18.00 – 19.00 Tyttöjen sähly (5 lk ja vanhemmat) 
Lyydia Carlsson 
Pekka Maijala 

19.00 - 20.30 Sähly (nuoret > 12 v ja aikuiset)  Vetäjä avoin 
 

Perjantai     

18.00 - 19.30 Sulkapallo (lapset/vanhemmat) + lentopalloa Pekka Maijala 
 

 Ulko-ovet avautuvat 10 min. ennen vuoron alkua ja sulkeutuvat 5 min. vuoron alun jälkeen.  

 Pelaajilla on oltava sisäpallokengät tai tossut ja mailapeleissä omat mailat.  

 Kukin vastaa omista vakuutuksistaan. Vanhempien tulisi tarkistaa, että lapsilla on mahdollisen 

vahingon kattavat tapaturmavakuutukset. Esine- ja materiaalivahinkojen ensisijainen 

korvausvastuu on vahingon aiheuttajalla. 

 Osallistujilta edellytetään jäsenmaksun maksamista (ks. lisätietoja viereiseltä sivulta). 

Tutustumassa voi toki käydä maksamattakin.  

 Liity jäseneksi palauttamalla takakannen liittymislomake liikuntavuoron vetäjälle tai 

puheenjohtajalle/sihteerille. Jäsenmaksulaskut toimitetaan jäsenille alkuvuoden aikana.   

 Yli 20-vuotiailta aikuisilta peritään jäsenmaksun lisäksi liikuntamaksu. Maksulla katetaan 

tilavuokraa, joka on seuralta 8 euroa/tunti. Lisäksi maksulla kustannetaan liikuntavälineitä, 

kuten palloja, vetäjien kuluja ym. Mukaan voi tulla myös kesken kauden, jolloin liikuntamaksun 

suuruutta voi sovitella.  

Tulossa kevään aikana:  
 

 tiistaina 24.3. klo 17.30 alkaen hiihtokisat Ounasvaaran hiihtostadionilla  
 huhtikuussa Pilkkikisat Sierijärvellä yhteistyössä Sierijärven metsästysseuran kanssa 

Tapahtumista ja nuorisoseuran muusta tulevasta toiminnasta tiedotetaan lisää helmi-maaliskuussa 

ilmestyvässä lehtisessä. Yrittäjä: varaa ilmoituspaikkasi koko kylän taloudet kattavassa lehtisessä: 

kns@koskenkyla.fi.  



 

Jäsenmaksut vuonna 2015 

Vuonna 2015 yhdistyksen jäsenmaksu on 10 € /hlö, kuitenkin enintään 30 euroa/perhe.  

Voit liittyä Koskenkylän nuorisoseuran jäseneksi sähköisesti verkkosivujemme (www.koskenkyla.fi 

> sähköinen jäsenrekisteri) kautta tai takakannesta löytyvällä lomakkeella (palauta liikuntakerhon 

vetäjälle tai johtokunnan puheenjohtajalle tai sihteerille). Jäsenrekisteriä ylläpitää valtakunnallinen 

Nuorisoseurat ry, joka on nuorisoseurojen kattojärjestö.   

Pyydämme myös nykyisiä jäseniä palauttamaan takakannen lomakkeen tietojen päivittämiseksi. 

Seuran jäsenille (uudet jäsenet + jäsenet vuonna 2014) tullaan toimittamaan jäsenmaksulaskut 

alkuvuoden aikana. Jäsenmaksuasioissa ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseemme 

kns@koskenkyla.fi.  

 

Koskenkylän Nuorisoseura ry:n johtokunta vuonna 2015 

Puheenjohtaja  Merja Pekkala (p. 040 721 1946, merja.pekkala@hotmail.com) 

Varapj Mikko Korko (p. 044 747 4010, mikko.korko@tietopalvelu.com) 

Sihteeri  Tanja Ylitalo (tanja.m.ylitalo@gmail.com) 

Muut jäsenet Pekka Maijala (liikuntavuorovastaava, p. 040 547 9449 ) 

  Sonja Fisk 

  Kari Peltoniemi 

Varajäsenet  Jouni Mäntyniemi 

  Ville Mattila 

Rahastonhoitaja Mirja Nevala 

 

Koskenkylän nuorisoseura ry 

 

www.koskenkyla.fi (sivut tullaan uusimaan mahdollisuuksien mukaan kevään aikana) 

sähköposti: kns@koskenkyla.fi 

Löydät Koskenkylän nuorisoseuran myös Facebookista! 

  



JÄSENHAKEMUS / TIETOJEN TARKISTUSLOMAKE 

Liityn/liitymme Koskenkylän nuorisoseuran jäseniksi (kirjoita mahdollisimman selvästi): 

Sukunimi ja etunimi, syntymäaika ____________________________________________ 

Jos useampia samasta perheestä (enintään kolmen perheenjäsenen tiedot): 

Sukunimi ja etunimi, syntymäaika ____________________________________________ 

Sukunimi ja etunimi, syntymäaika ____________________________________________ 

Lähiosoite   ______________________________________________________________ 

Postinumero ja -toimipaikka_________________________________________________ 

Kotipuhelinnumero   _______________________________________________________ 

Sähköpostiosoite   _________________________________________________________ 

Maksajan tiedot, jos maksaja on eri kuin yllä mainittu jäsen: 

Maksajan nimi  ___________________________________________________________ 

Osoite  __________________________________________________________________ 

Postinumero ja postitoimipaikka  ____________________________________________ 

Maksajan puhelinnumero ___________________________________________________ 

Maksajan sähköpostiosoite __________________________________________________  

 

Allekirjoituksellani vakuutan, että toimintaan osallistuvilla lapsillani tai allekirjoittaneella on 

tapaturman tai vahingon varalta voimassa olevat vakuutukset. Jäsen- tai liikuntamaksuun ei 

sisälly vakuutusta. 

 

___ / ___ 2015   ___________________________________________________________ 
(päiväys)              (allekirjoitus ja nimenselvennys) 

Jäsenmaksu koko vuodelta 10 € henkilö, enintään 30 € koko perheeltä lasten lukumäärästä 

riippumatta (jäsenrekisteriin riittää tällöin kolmen perheenjäsenen tiedot).  Lisäksi yli 20-

vuotiailta aikuisilta jäseniltä liikuntamaksu 30 € (kevät 2015)  

Palauta liikuntavuoron vetäjälle tai Merja Pekkalalle / Tanja Ylitalolle. 

 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 


