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JÄSENMAKSU 2019
Ensimmäinen kevätkuukausi, maaliskuu, lähestyy loppuaan, päivä on alkanut jo pidentyä, ja kuin varmana
kesän merkkinä julkaistaan tämän kuun lopussa Rajavaaran lavan ensi kesän esiintyjät. Mitään sen
enempää paljastamatta voin luvata, että jälleen kerran meille on tulossa hieno lavatanssikesä, mikä alkaa
25.6. Viime kesänä tanssittiin lämpimissä tunnelmissa juhlavuoden kunniaksi yhdeksän kertaa ja kesän
kruununa juhlatanssit 14.8., kuningattarena Saija Tuupanen. Ja kyllä olikin väkeä lähtenyt liikkeelle! Autoja
oli myös tien vieressä parkissa silmänkantamattomiin, käy katsomassa Facebookista kuva- ja
videomuistoja (kesälahden urheilijat).
Kiitos, kun olet mukana KesU:n toiminnassa aktiivisena osallistujana tai kannatuksen vuoksi. Vuoden
2019 jäsenmaksun voit maksaa OP:n tilille FI09 5139 0340 0009 52. Jäsenmaksu on 10 €, alle 16vuotiailta ei peritä jäsenmaksua. Olethan pitänyt yhteystietosi ja jäsenyytesi ajantasalla? Voit
päivittää tai pyytää poistamaan yhteystietosi Sporttisaitin jäsensivuilla (linkki Facebookissa tietojakohdassa) tai lähettämällä sähköpostia Sari Heinoselle, sari.m.heinonen@gmail.com tai tekstiviestillä
tekstiviestillä Sirkka Heinoselle, p. 050 5506485. KesU on sitoutunut suojaamaan jäsentensä
yksityisyyttä. Noudatamme toiminnassamme tietosuoja- ja muita lakeja sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä.
Viime vuonna seuralle hankittiin pingispöytä ja myöhemmin syksyllä vielä toinenkin. Ensimmäiset
turnauksetkin on ehditty pitää ja innostuneiden joukko kasvaa. Lisää pelaajia otetaan mielellään mukaan
joukkoon, ota yhteyttä Hermanniin, jos olet kiinnostunut, p. 044 5255332.
Melojien sisäkausi Vespelissä päättyy näillä näkymin 31.3. ja sitten toivotaan, että jäistä päästään
mahdollisimman nopeasti eroon. Kesälahden Melontakeskusta kehitetään tänä kesänä edelleen ja jos olet
kiinnostunut lähtemään mukaan melontajaoston toimintaan ja aloittamaan myös harrastuksen, ota yhteyttä Esa
Rahuseen, eee.rahunen@kolumbus.fi tai 040 7182078. Melojien jäsenmaksu maksetaan eri OP-tilille: FI61
5139 0320 0267 46
KesU:n pesis jatkaa maakuntasarjassa ja siellä kilpailu vaan kiristy, kun mestaruudesta kilpailee tänä vuonna
kymmennen joukkuetta viime vuoden kahdeksan sijaan. Lisätietoja ensi kesän maakuntasarjasta ja muita
pesiskuulumisia löytyy pesiksen omasta Facebookista (KesU pesäpallo) ja Instagramista (kesälahdenurheilijat).
Bingoa pelataan Seurantalolla joka torstai aina 13.6.2019 saakka, myös 18.4. kiirastorstaina. Päävoitto on
edelleen 400 € ja joka torstai, joku voittaa vähintään 100 €!
Aurinkoista kevään odotusta!
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(Jos maksat useamman
henkilön jäsenmaksun samalla,
kirjoita tähän henkilöiden nimet)

Viitenro
Eräpäivä

Euro
31.3.2019

10,00 €

