
Jäsentiedote lokakuu 2022

Toimintakausi 9/2022-8/2023

Uusi toimintakausi alkoi 1.9.
Tervetuloa mukaan toimintaan uudet ja vanhat tutut kisalaiset! Uusi kausi on alkanut ja
ulkotreeneistä on siirrytty sisälle. Vietimme Kisan yhteistä kausijuhlaa 29.9. ja oli oikein mukavaa
nähdä kisalaisia perheineen sankoin joukoin paikalla! Jos et päässyt juhlaan mukaan, käy
YouTubesta katsomassa meidän oma musavideo Roihu. Biisi löytyy myös suoratoistopalveluista ja
sen voi lisätä vaikka Instagram-stooriin taustamusiikiksi! Lempileivos lahjoitti juhlaan kakut ja
Lievestuoreen S-Marketilta saimme kahvit ja mehut. Laukaa-Konnevesi lehden toimittaja teki
juhlastamme jutun lehteen, joka ilmestyi 6.10.

Kuva: Jarkko Torniainen

Nyt alkanut toimintakausi kestää kalenterivuoden 1.9.2022 - 31.8.2023. Ilmoitathan
mahdollisimman pian, mikäli yhteystietoihin on tullut muutoksia kuluneen vuoden aikana!
Ilmoita myös, mikäli et jatka seuran jäsenyyttä. Ilmoituksen voi tehdä sähköpostilla
lievestuoreenkisa@gmail.com tai www-sivuilla olevan yhteydenottolomakkeen kautta.

Toimintakaudella 2022-2023 jäsenmaksun suuruus on 18e/vuosi ja jäsenmaksulaskut alkaneelta
toimintakaudelta lähetetään lokakuun aikana. Kaikki seuran jäsenet ovat vakuutettuja ja jäsenmaksu
on kaikille jäsenille saman suuruinen. Tiedätkö, mitä kaikkea Kisan jäsenyys tarkoittaa? Lue seuran
yhteisistä pelisäännöistä ja jäsenen oikeuksista ja eduista kotisivulta:
https://www.lievestuoreenkisa.fi/toiminta/on-kivaa-olla-kisalainen/

https://youtu.be/mgCnWtrMNlI
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Pikkujoulut ja vuosikokous 17.11. klo 17.30-19.00
Vietämme yhteisiä pikkujouluja 17.11. Toivolassa ja samalla järjestämme seuran
sääntömääräisen vuosikokouksen. Luvassa on joulupuuroa, glögiä/mehua sekä piparia ja lapsille
jouluista askartelua kokouksen ajaksi. Halutessanne voitte tuoda pienen (n. 3e arvoisen) lahjan
mukananne ja Joulupukki jakaa lahjat sitten illan päätteeksi kaikille lahjan tuoneille.

Puurotarjoilu alkaa n. klo 17.30 ja vuosikokous
pidetään n. klo 18.00-18.30. Lapset saavat osallistua
kokoukseen, mutta heille on myös järjestetty
mahdollisuus piirrellä ja askarrella viereisessä tilassa.
Jokainen aikuinen huolehtii omasta jälkikasvustaan
niin, ettei kokouksen kulku häiriinny. Toivottavasti
mahdollisimman moni seuran jäsen perheineen saapuu
paikan päälle!

Vuosikokoukseen osallistuminen kannattaa paitsi
herkullisen tarjoilun vuoksi, myös siksi, että kuulet mitä seurassa on edellisen toimintakauden aikana
tehty ja mitä on suunnitelmissa alkavalle toimintakaudelle. Pääset myös vaikuttamaan tulevan kauden
suunnitteluun ja toiminnan linjauksiin. Vuosikokous valitsee seuralle puheenjohtajan ja johtokunnan
kaudelle 2022-2023, mutta sen vuoksi ei kannata jättää tulematta (kukaan ei joudu vasten tahtoaan
johtokuntaan tai puheenjohtajaksi!). Myös ilmoittautumatta voi tulla paikan päälle, mutta
ilmoittautumalla varmistat puuron ja glögin itsellesi. Ilmoittaudu mukaan tästä.

Osallistu seuran toimintaan sinulle sopivalla tavalla!
Otamme erittäin mielellämme mukaan uusia
aktiivisia toimijoita johtokuntaan, joukkueisiin,
ryhmiin ja tapahtumiin. Kaikille löytyy ihan varmasti
mieluinen tehtävä, oli kyse sitten valokuvaamisesta,
leipomisesta, Kisa-tuotteiden inventaariosta,
tapahtumien suunnittelusta tai excel-taulukoiden
täyttämisestä. Voit osallistua säännöllisesti tai
silloin, kun sinulle sopii. Toivomme aktiivista
osallistumista ja tehtävien jakamista useammille
perheille, jotta harrastaminen omalla kylällä on
tulevaisuudessakin mahdollista. Jos joku tehtävä tai
toimintaan osallistuminen kiinnostaa, ota yhteyttä
johtokunnan jäseniin tai sähköpostitse:
lievestuoreenkisa@gmail.com.

https://forms.gle/bC3WgyV4zxGGkgN87
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Muita marraskuun tapahtumia: koko kylän “avoimet ovet” ja Tonttupolku
5.11. järjestetään Lievestuoreella koko kylän yhteinen tapahtuma torilla ja kylän kivijalkaliikkeissä.
Tapahtuman nimi ja muutakin lisätietoa on tulossa piakkoin somekanaviin. Kannattaa seurata mm.
Liisan Tarinat Kulttuurikuukausi -facebook-sivua, jonne kootaan aina syksyn tapahtumat
Lievestuoreella. Kisala on auki tapahtuman ajan ja järjestämme sinne jotakin mukavaa toimintaa.

Lisäksi olemme jälleen muiden Liepeen yhdistysten kanssa järjestämässä Tonttupolkua, joka on koko
perheen ulkoilutapahtuma. Tonttujen tarkempi sijainti selviää lähempänä ajankohtaa, mutta voit jo
laittaa kalenteriin varauksen tiistai-illalle 15.11.

Stadiumin seurakaupasta nyt myös toppa- ja tuuli-/sadetakit!
Stadiumin seuravalikoimasta löytyy syksyn sateilta ja talven tuiskuilta suojaavia vaatteita. Mm.
Craft-tuulitakki, Adidaksen tuuli/sadetakki sekä Adidaksen toppatakki (kuvassa). Lisäksi uutena
tuotteena löytyy myös “juoksupaita” esim. pelipaidan alla pidettäväksi. Vaatteiden hinta on
seurakaupassa normaalihintaa edullisempi ja takkiin painetaan seuran logo ja lisäksi oma pelinumero
niin halutessasi. Ostoksille pääsee osoitteessa: https://www.stadium.fi/seurat/1451848

Pidetään itsemme liikkeessä ja lämpiminä!

Johanna Vikki, Lievestuoreen Kisa ry:n puheenjohtaja

https://www.facebook.com/liisantarinat
https://www.stadium.fi/seurat/1451848

